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প্রাক্-কথন 
রামমোহন বায়ের জীবন ও ত্তার কাল সম্পর্কে গত প্রায় কুড়ি বৎসর যা 

ভেবেছি এবং অনুসন্ধান ও অনুশীলন করেছি সে নব মিলিয়ে বর্তমান গ্রন্থখানি 

গডে উঠেছে । ১৯৬২ সালে যখন হ্বর্গত প্রভাতচন্র গঙ্গোপাধায়ের 

সহযোগিতায় শ্রীমতী পোফিয়া ভবসন কলেট ক্লুত রামমোহনের ইংরেজি জীবন- 

চবিতের নূতন সংস্করণ সম্পাদনা করি তখন থেকেই এই জাতীয় একখানি 
্রন্থরচনার চিন্তা আমার মাথায় এসেছিল। অবশেষে এতদিনে সেই 
পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া সম্ভব হল। এই গ্রন্থে রামমোহনের জীবনী নৃতন 

করে লেখবার চেষ্টা করা হয় নি। আমি মৃখাত তার চিন্তার সামগ্রিক বিগ্লেষণ 

করে এর বৈশিষ্ট্যনির্ণয়ের প্রয়াপ পেয়েছি। আমাদের জাতীয় জীবনে 

রায়মোহনের চিন্তা উল্লেখঘোগাভাবে প্রতিফলিত হতে আরস্ত করে ১৮১৪-১৫ 

্রীষ্টাকে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে তার বসবাস আরম্ভ হবার সময় থেকে । তার 

ভারততাগ ( ১৮৩০ )ও বিদেশে মৃত্যুর ( ১৮৩৩ ) পরেও এই প্রভাবের শ্রোত 

কেবল যে অবাহত ছিল তা নয় ক্রমশ তা আরও প্রবল ও বহুমুখী হয়ে 

উঠেছিল। আমি সপ্তম অধ্যায়ে এর পরিণতি উনবিংশ শতান্ধীর মধাভাগ 

পর্যস্ত অনুসরণ করেছি । কোনও বিশিষ্ট ভাবধারার উৎপত্তি ও বিকাশের 

আলোচনায় বাহঘটনাভিত্তিক এঁতিহাদিক কাঁলক্রম সর্বদা নির্ভরযোগ্য নয়। 
তবুমনে হয়, ১৮১৪-১৫ থেকে আনুমানিক ১৮৫৫ পর্ধস্ত সময়কে গ্রন্থের 

বিষয়বস্তর কালসীম! ধরলে খুব বেশী ভুল হবে না। 
রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে আখা। দিয়েছিলেন 'ভারত-পথিক'। অভিধাটির 

তাৎপর্য গভীর । ভারতবর্ষের খদ্ধিবান পরম্পরাগত সভাতার একটি একান্ত 

নিজন্ব সাধদার ধারা আছে। বেদ-উপনিবদ্দের কাল থেকে অষ্টাদশ শতাবীর 
শেষ, এমন কি উনবিংশ শতাবীর আরস্ত পর্যস্ত--সর্ববিধ রারীয় ও সামাজিক 

পরিবর্তন,"ঘাত প্রতিঘাত, সংকীর্ণত! ও কুসংস্কারের অন্থবালে এই অসাম্প্রদায়িক 

উদ্ধার পার্বভৌম অধ্যাত্মপাধনার ধারাটি অস্ত:সলিলা ফন্তর মত প্রবহমান । 
উনবিংশ 'শতাব্ধীতে রামমোহন নিঙ্গেকে তারই অন্তর্গত বলে দাবি করেছেন 

এবং এই আদরশটিকেই দেশে নবাগত প্রাশ্চাতা জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে 

[ ৫ ] 



পরিমার্জিত করে তার ভিত্তিতে যুগোপযোগী নৃত্ন জীবনদর্শন রচনাদ় ব্র্তী 
হয়েছেন। এ হল ভারতবর্ষের চিরস্তন সত্তাকে নৃতন করে আবিষ্কারের সাধন1। 

সেই সঙ্গে এ কথাটিও মনে রাখা প্রয়োজন রামমোহন ছিলেন বিশ্বপথিক । 

আধুনিক যুগে তিনিই বোধ করি সর্বপ্রথম মুক্তকণ্ে বিশ্বমানবের একজাতিত্বের 
কথা ঘোষণ! করেছেন এবং বিভিন্ন দেশের মধো শাস্তি ও মৈত্রীর ভিত্তিতে এক 

বিশ্বসংস্থা গড়বার স্প্র দেখেছেন । কলিকাতায় স্থায়ীভাবে এসে বসবার সঙ্গে 

সঙ্গেই তিনি করতে থাকেন শুর ইংলগ্ড নয় আমেরিক1 পবিক্রমারও পরিকল্পন1 ; 
তার ফাসণ সংবাদপত্র 'মিরাৎ-উল্ আখবার এর গ্রাহক-পরিধি সম্প্রসারিত ছিল 
স্দ্নর পাবশ্য পর্ধন্ত ; ভারতবর্ষে বাস করে পত্রালাপের দ্বারা তিনি নিজেকে যুক্ত 

করেছিলেন ইংলগু, আমেরিক1, পারন্ত ও পরথিবীর অন্যান্য বহু দেশের 
সঙ্কে এবং সে যোগ এতই অন্তরঙ্গ ছিল যে কোনও অস্থবিধার জন্য 

সাময়িকভাবে তা বন্ধ হলেই তত্রস্থ বন্ধুরা অভিযোগ করতে থাকতেন 
€(01)65 ৬০5 9০০1) 0770] €1)01161]5 106€160060 205 ০01165101)- 

01706 আ100 1[061819, চ17618170, 48100610108. 800 2৬65 0810 01 

0006 90114. 7515 ৬১৪11100941) 00 00৬ 0161005 17 ৮৪110115 00810215 

1১0 00121191116 ০ [76160000610 000)1001001)1081010195- 

উইপ্রিয্ম আপেক্সাণ্ডাককে লিখিত রামমোহনের ১৬ জুলাই ১৮৩১ তারিখের 

পত্জাংশ) ; ইউরোপ থেকে ফিরবার সময় রাশিয়া, তুরস্ক ও পারম্য পটন করবার 

ইচ্ছা তার ছিল (জষ্টবা, গাঁ] দ্য তাসীবর সাক্ষ্য প: ৫৩৯); সমকালীন 

আমেরিকায় দাসপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের একজন রামমোহনের প্রতি 

গভীর শ্রন্ধাবশত “রামমোহন বায় ছয্নামে উক্ত মুক্তি-আন্দোলনের একখানি 

ইন্তাহার স্বাক্ষর করেন দ্রষ্্বা, পৃঃ ২৮২ )7 ১৮১২ গ্রীষ্টাবে প্রতিষ্ঠিত স্পেনের 

স্থবিখাত উদ্দারনৈতিক সংবিধানের একটি সংস্করণ রামমোহনকে শ্রদ্ধার সহিত 
উপহার দেওয়া হয়েছিল; ইত্াদি বহু সমকালীন দলিলপত্রের সাক্ষ্য এ 
বিষয়ে উপস্থিত কর] যেতে পারে। প্রকৃত অর্থেই রামমোহন ছিলেন তর 

কালের সর্বগ্রধান বিশ্বনাগরিক | এই বিশ্বচেতনা তার ভারতচেতনাতে এক নৃতন 
মাজা যুক্ত করেছে। তার বিশ্বমার্গ তার ভারতমার্গেরই হুচিস্তিত পরিণতি ; 

তার চিন্তায় ছই-এর মধো কোনও বিরোধ ছিল না। তার ম্বদেশচিস্তার 

এই বৈশিষ্ট্য উত্তরকালে সর্বাধিক মূর্ত হয়েছে ববীন্দ্রনাথে। কবি যখন বলেন, 

| ৬ ] 



[10 51501178006 20100101006 001 01001600 ৩ 81381] 108৬৩ 
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1950, 70 99), তখন তার উক্তিতে আমরা রামমোহনেরই প্রতিধ্বনি শুনি । 

বর্তমান গ্রন্থের সাতটি অধ্যায়ে রামমোহনের চিন্তা ও কীন্তির বিশ্লেষণ ও 

মূলায়ন প্রসঙ্গে তার দেশ থেকে বিশ্বে উত্তরণের এই শ্ৃজ্রটি সর্ধদা সামনে 
রাখবার চেষ্টা করেছি। প্রথম জীবনে তিনি পাশ্চাতা বিগ্ার সংস্পর্শে আসেন 

নি; মাতৃভাষায় এবং দেশীয় পদ্ধতিতে আরবী-ফার্সা-সংস্কৃতে পাঠ নিয়েছেন, 

হিন্দি-উদ্ুতে মাতৃভাষার মতই স্বচ্ছন্দ অধিকার অর্জন করেছেন। সেই সঙ্গে 
ব্যাপক পর্ধটনের ফলে দেশের সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে তার গড়ে উঠেছে নিবিড় 

পরিচয়। উত্তরকালে যখন তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান-ধ্যানধারণার জগতে 

প্রবেশ করলেন সে-সময়ে তার চিন্তা ভারতীয় সংস্কারে দৃঢমুল। ভারতীয় 
উপাদানে তার মনের জমিটি তখন তৈরী হয়ে গেছে। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের 

আলোকে এই পূর্বাঞ্জিত দ্বেশীয় আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মৃল্যবোধগুলি পরীক্ষিত ও 
পরিমাজিত হয়েছিল। হিন্বু ও ইসলাম ধর্ম এবং সংস্কৃতির গভীর অহ্থশীলনের 
ফলে তিনি যে অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌম জীবনদর্শনে দীক্ষিত হয়েছিলেন পাশ্চাতা 
প্রভাবে তা পরিক্রুত হয়ে ক্রমশ বিশ্বজনীনতার ভূমিতে উত্তীর্ণ হল। প্রাচ্য ও 
পাশ্চাতা ছুই'উপাদানই এই প্রক্রিয়াতে সমানভাবে ক্রিয়াশাল; তার চিন্তার 

মূল্যায়ন প্রসঙ্গে দুটিকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে। এই 

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে তাই বামমোহণ-মানসে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উপাদানগুলির 

সংস্থান নিয়ে সাধারণ ভাবে আলোচনা করেছি। এটিকে পরবর্তী অধ্যায়গুলির 

প্রয়োজনীয় ভূমিকা রূপে পাঠ করা যেতে পারে। 
ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রতি বামমোহনের মনোভাব নিয়ে অনেক 

আলোচনা হয়েছে। এ কথা সত্য যে ভারতবর্ষে ইংরেজশাসনকে তার কালে 

ভিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন । এব কারণ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যাক্ন বাক্ত করেছেন 
ঠার স্বভাবসিদ্ধ অন্তরঙ্গ ভাবায় : “রাজ বায়যোহনের কৃপায় আমাদের মনের 
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দরজা-জানালা খুলে গেল, আমরা মুক্ত হাওয়া পেলাম; আমরা বুঝলাম 
বিদেশী গভর্ণমেণ্টের পিছনে আছে এক বড় সভ্যতা, সে-সভ্যতাকে ভিক্টো- 

বিয়ান যুগের শুচিবাই-গ্রস্ততা পর্বস্ত নষ্ট করতে পারে নি-সে সভ্যতা 

নিতান্তই জীবন্ত এবং তার মুপ কথা হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির গ্রহণ করবার দান 
করবার সি করবার ন্বাধীপতা।” আর একটু ভেঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয় 

- ব্রিটিশ শাসন ও পাশ্চাত্য সভাতাধ ঘনিষ্ঠ সংম্পর্শের মধ্যে তিনি দেখতে 
পেয়েছিলেন ছুটি সম্ভাবদ1--ভাখতে একটি মুক্তিকামী সুসংগঠিত বুর্জোয়া- 
শ্রেণীর আবিভাব এবং পাশ্চাত্তা জ্ঞাশবিজ্ঞান ও তেয়োগবিদ্যায় ভারতবাসীর 
শিক্ষালাত করবার স্থযোগ। বামমোহন ও তার অনুবন্ডিগণ আগ্নিকভাবেই 

বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষের সবজন্মের বীজ যুগোপযোগী এই নবশিক্ষার মধ্যেই 
শিছিত; এই শিক্ষাই ভবিষ্যতে ভারতবামীকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করবে; 
এবং এঞ্জন্ু অন্ততপক্ষে অর্ধশতাব্বদীকাল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজন আছে। 
পামমোহনশিষ। প্রলম্নকুমার ঠাকুর তো ১৮৩১-৩৫ গ্রীষ্টাব্ধে ভার [২€£07061 

পে ম্প্টই লিখেছিলেন, এই নবশিক্ষার ফলে ভারতবাসী ভবিষ্যতে একদিন 
স্বাধীনতা দাবি করবে এবং নিজ বাণিজ্যিক স্বার্থ অঙ্ুপ্ন থাকার অঙ্গীকার পেলে 
(নাপাবার কোনও কারণ তিনি দেখতে পান নি) ইংরেজ সেদ্বাবি মেনে 
নিতে আপত্তি করবে *1 ( জষ্টব্,, পঞ্চম পরিশিষ্ট পৃঃ ৫৯৯-৬১৪)। হয়তো 

এমন কল্পনার মধ্যে বিদেশী শাসনের সদিচ্ছ! সম্পর্কে সরল বিশ্বাসের কিছু 

আধিকা ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষেনন ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা যে এদের কল্পনা-বহিভূর্ত 
ছিল না তার প্রমাণ আছে। কার্ল মার্ক সের ভাষায় বলতে গেলে ভারতবর্ষে 
ইংরেজশাসনের দুটি ভূমিকা, একটি ধ্বংসের €069::9০7৫) অপরটি 
পুনকুজ্জীবনের ( 16866780108 )। ধ্বংসাত্মক ভূমিকাটি সম্পর্কে রামমোহন 
অনবছিত ছিলেন না। ইংরেজশামনে ভারতবর্ষের অর্থসম্পদ কিভাবে শোধিত 
হয়ে বিদেশের ও বিদ্েশর সেবায় লাগছে (058815886 ) তিনিই প্রথম 
'ছিমাব করে ত1 দেখান ( ষ্টবা, £1%81157; 0705 0৮. ]]] 26. 73-77 )। 

ইংরেজ প্রবর্তিত নুতন ভূমিখ্যবস্থার অধীনে কুষককুল (008৫ 2008 
4098108 6৪০ 170018600 ০1939 0£ 10551) 89৮16০5 ০৪81160 

চ১০৪ ) কি ভাবে উত্তবোত্তর ছূর্শাগ্রস্ত হচ্ছে মষকালীন ভারতীয়দের মধ্যে 
মর্বপ্রথম ভারই রচনায় সে কাহিশী বিবৃত। কিন্তু তা সত্বেও 16867067800, 
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বা পুনকজ্জীবনের দিকটির উপরই তিনি বেশী জোর দিয়েছিলেন, কেন না ভিনি 
জানতেন এই পথই ভারতের ভবিষৎ মুক্তির পথ। ইংরেজ শাসনের নানা 

অন্ধকার দিক সম্পর্কে সচেতন হওয়া সত্বেও এর প্রতি তার তৎসামগ়িক অনৃকৃল 
মনোভাবের এই হল মর্কথা । ইংরেজশালন এবং এই আমলে প্রবন্তিত পাশ্চাতা 

শিক্ষার অন্থনিহিত ভাবধারার স্ববিবোধ যেমন রামমোহন ও তার অন্ুবন্তিগণের 
দৃষ্টি এড়ায় নি তেমনি এ-সম্পর্কে অবহিত দেখা ঘায় একাল্লের একজন ব্রিটিশ 

এতিহাসিককে | সম্পূর্ণ বিপরীত মের থেকে বেটিংকের নবশিক্ষানীতি 

সম্পর্কে তিনি মন্তবা করেছেন £ ৮.৫ আঃ 206 80 00101] 006 

680 0021 1781151) 23 85020115060 ৪5 00০ 0180121 5৪00 

11027517085 £6 0000 ৩:85 01701001786) 05 006 010910€ ০0: 

1000615৪150 067৮০০০15 800:5/8105 120806. [9০10 

17৮6 0661 01006515000 02) 00550101600 18০8৪ 601 

5616-£0৮ 17100067605 00001080176 01090161006 00 18৬ ঠেে ৪ 

5৪196 01 01501011176. 10176 আ1)016 0600 01 007811910 10698 1001 006 

766 26 56215 185 1 006 01160010101 00100017060 1154151018- 

|1এা] 2100 06010 £1010 16580100156 00105 ০৮ ৪15 1100. 

[78115000061 10) 18৬/-810101136 770 0001600871010 (60006120191) 

০9910 1107001018০ 17 16501000182 01)601168 ড/100006 2115 

00010567016 606০6 110010 6061] 01800156300 005 00101521810 

50100161 101717 06 0106 02161708115 17060 809 ৪0০ 00 160 8780018- 

091 8120 20001; 80810. 00176 00956 0000618, 017 91)101) 01 

[738175% 56818 [1)01812 €0100801017 ৪৩ 12860) ০01)81560 01 9001106, 

861)017300, 11]1 2120 005 01011980010102] 28010815.  £১0581015 

৩000060 0700 58506107 5001605 615 01508160101 21011760061 

0816 177) 005 80610156176 06 005 5001) 05 006 50005 ০0: 

ও10166159 ভা)০ 08081060080 £05 21012106150 108516 %88 2া 765 ৪ 

06069391 &91]. ৮/৩ 20060000500 18156 ৪ 1506 0% 800011001808- 

0058 02 008 11660807506 6৬০1০ (0. 5. 00652125625 0 

21৮5 1725511000 205 96০০০০৮ 10501620 10096551020, 2977, 
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ঢ. 304)1 এই থেদোক্তির মধ্যে আর কিছু থাক বানাথাক সততার অভাব 
নেই! 

বামমোহন নিজের আধ্যাত্মিক জীবনে শান্্র ও যুক্তির একটি সমন্বয় 

করেছিলেন | এ ক্ষেত্রে 'তুহফাৎ্-উল্-মুওহাহিদিন্*-এর সময় | ১৮৩-০৪) থেকে 

জীবনের অস্ভিম পর্ব পর্যস্ত তার চিস্তায় স্পষ্ট ক্রম-অভিব্যক্তি লক্ষা করা যায়। শেষ 

পর্ঘস্ত শান্ত ও যুক্তি উভয়কেই তিনি শ্রদ্ধ৷ করেছেন এবং উভয়ের শীমাকেও 

মেনেছেন। 'তৃহফাৎণ-পরবর্তী যুগে আধাজ্সিক প্রসঙ্গে তার কাছে উচ্চতম 
সত্য অবশ্যই কেবলমাত্র অন্ভভূতিগমা ; সে ভূমিতে লৌকিক যুক্তির অনুসরণ 
ফলদায়ক হতে পারে না। তার ভাষায় £ 7৮006 16585011078 08001 

1101) 16703 17061) 00 06102115117 0011085  আ161)17 15 16201), 

0৫006$ 170 €3০০৮ টো), 00650101703 0650100 105 ০0100161)61)51018 

(77175180697 06 217 ১010100600616 0 006 ভ6৫8100, [170600000101 

15711115717701%5 [1 0607 আরও দ্রষ্টবা, পৃঃ ৭৩, ১*৬-০৭)। কিন্ত 

বাবারিক জীবনের নিয়ন্ত্রণে বা বিচার-বিতর্কের ক্তরে অবলদ্িত তার মার্গে 

যুক্তির স্থান ছিল সর্বপ্রথম । বেকন, লক, নিউটন প্রত্ভৃতি যে সব ইউরোপীয় 

মনীষীদের দ্বারা তিনি অনুণ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁর মনের ছাঁদটা এইখানে 

তাঁদের সঙ্গে মিলেছে। সামগ্রিক বিচারে তার মননে তাই একাধিক মাত্রার 

অন্তিত্ব দুতি আকর্ষণ করে। উত্তরকালে ভারতীয় চিস্তাজগতের উপর 

বামমোহনের প্রভাবের বাপকতা ও বৈচিত্রোর মূল হ্ত্বও এই বহুমাব্রিকতার 

মধো খুঁজে পাওয়া যাবে। বিশুদ্ধ জ্ঞানমাগণ অক্ষয়কুমার দত্ত, স্বাধীন চিস্তার 

উপামক 'ইয়ং বেঙ্গল' গোঠীভূক্ক যুবকগণ, মরমী ব্রদ্মজিজ্ঞাহথ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 

পরবর্তণীকালে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সকলেই নিজ নিজ ভাবে বামমোহনের 
চিন্তা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। অথচ এদের নিজেদের মধ্যে 

দৃষ্টিভঙ্গীর কত প্রভেদে ! এমন কি যোগমাগর্ণ অরবিন্দকেও এই প্রসঙ্গে হিসাব 
থেকে বাদ দেওয়া চলে না। নিজের স্বীকৃতি অনুসারে তার ০৪1০ 9801921) 

্রন্থখানি রামমোহনের অশবীরী সত্তার অনুপ্রেরণায় লিখিত (ত্রষ্টবা, নলিনীকাস্ত 

গুপ্ত, "স্মৃতির পাতা”, শঅরবিন্দ পাঠমন্দির, কলিকাতা ১৩৭*, পৃঃ ৮৯)। 

বহুম্তরবিশিষ্ট এই গহন চিন্তারণ্যে বিচরণ সহজ কাজ নয়; এর দুবুহতা! 

আরগু বুদ্ধি পেয়েছে এই জন্য গ্রে রামমোহন কোনও একটি স্থানে বা গ্রন্থে 
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সুশৃঙ্খল ভাবে তীর চিস্তাশ্ত্রগুলি বিবৃত করে যান নি--জীবনে সে সময়ই তিনি 

পান নি। একাধিক ভাষায় রচিত ত্বার টাকা, ভাষা, অন্বাদ, বিচাবগ্রস্থ ও 

পত্রাবলীতে এবং সমকালীনগণের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণে এগুলি ছড়িয়ে রয়েছে, 

কোথাও স্পষ্ট কোথাও বা অস্পষ্ট আকারে । জিজ্ঞান্বকে সেগুলি স্বীয় 

চেষ্টায় খুঁজে বার করে সাজিয়ে নিতে হয়। তবেই এ চিন্তারাজোর সমগ্র রূপের 

আভাস পাওয়া! যায়। আমার মনে হয় এ পর্যস্ত একমাত্র ব্রজেন্ত্রনাথ শীল ছাড়া 

রামমোহনের ব্যক্কিত্ব ও মনীষার এই বহুমান্তিকতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি 
সমাক্ ভাবে কেউ আকর্ষণ করেন নি। তার চিন্তা বা কীতির এক-একটি 

বিশিষ্ট ধারা নিয়ে আলোচনা! অনেকেই করেছেন এবং অনেক সময় সার্থক 

তাবেই করেছেন। কিন্ত অস্থবিধা হয়েছে তখনই যখন এই আংশিক মূল্যায়ন 

সমগ্রভাবে রামমোহনের উপর আরোপিত হয়েছে। এতে পরিপুণ চিত্র ফোটেনি। 
নিতাস্ত পরিতাপের বিষয়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মত ভূয়োদশী মনীধীও এ-বিষয়ে 
স্তক্াকারে কয়েকটি ইঙ্ষিতের বেশী আর কিছু লিপিবদ্ধ করে গেলেন না। 

বর্তমান গ্রস্থের দ্বিতীয় থেকে সঞ্চম অধায়ে আমি পাক্ষাপ্রমাণের ভিথিতে 

কিছু বিস্তারিত ভাবে রামমোহনের চিন্তার সমগ্র রূপটি আবিষ্কারের চেষ্টা 

করেছি। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়গুলিতে এর কয়েকটি মৌলিক 
উপাদানের স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে যেগুলি সচরাঁচর উপেক্ষিত। হষ্ঠ 

অধ্যায়ে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত বামমোহনের চিন্তাস্থত্রগুলির একত্র 

আলোচনাপ্রসঙ্গে তার জীবনদর্শনের একটি সমগ্র পরিচয় দেবার প্রয়াস পাঠক 

লক্ষ্য করবেন। পঞ্চম ও সণ্তম অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়গুলির প্রাসঙ্গিকত৷ 

নিয়েও আশা করি কোনও প্রশ্ন উঠবে না। প্রধানত অষ্টাদশ শতকের শেধার্ধ 

থেকে পাশ্চাত্য পত্তিতসমাজ প্রাচ্যবিদ্ভার চর্চা আরম্ভ করেন। *উনবিংশ 

শতাবীতে এই প্রয়াস অপেক্ষারত স্থবাবন্থিত, বিচিত্রমৃখী ও গভীরগামী 

হয়। সম্প্রতি এমন একটি মত প্রচারিত হয়েছে, ইংরেজ পণ্ডিতগণের প্রাচ্য 

বিদ্যানুশীলন ভারত-সংস্কৃতির প্রাচীন সম্পদ শিক্ষিত বাঙালী হিশ্ুসমাজের 
সম্মুখে উদ্ঘাটিত করে দেওয়ার ফলেই উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় চিত্তজাগৃতি 
সম্ভবপর হয়েছিল। রামমোহনের জীবন ও সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত 

প্রশ্নটির বিচার করেছি পঞ্চম অধ্যায়ে । হিন্দু কলেজের প্রতিভাশালী তরুণ 
শিক্ষক ডিরোজিও এবং তত্প্রভাবিত ছাত্রদল বাঙলা দেশে যে স্বাধীন 
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টিস্কান্রোত প্রবাহিত করেন তার সঙ্গে বামমোহনের যোগাযোগের বিষয়টি 

সপ্গম অধায়ের আলোচা। ছুই সমকালীন মনীষী রামমোহন ও ডিরোজিওকে 

পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করবায় একটি প্রবণতা বর্তমানে কিছু অধিক পরিমাণে 

লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সগুম অধ্যায়ের বক্তব্য পাঠকের কৌতৃহল 

উদ্রিক্ত করবে বলে আমার বিশ্বাস । 

পঞ্চম অধ্যায়ে উপস্থাপিত বিষয়বস্ত সম্পর্কে আর একটি বক্তব্য আছে। 
আমি রামম়োহনের গ্রষ্টধ্ঘসংক্রান্ত গবেধণাকে তার ঞাচ্যবিগ্যান্ধলনের কোঠায় 

ফেলতে ছ্িধা করিনি। খ্রষ্টধর্দের উদ্ভব গরাচাভূমিতে ; এর প্রবর্তক স্বয়ং 
প্রাচাদেশয়। আদি গ্রষ্টায় শান্তর প্রাচা ভাষা হিক্রতে রচিত; পরে অবশ্য গ্রীক 

এবং লাটিন তার মাধায় হয়েছিল। এ শান্ত আলোচনা-গবেষণার নিমিত্ত 

বামমোহনকে হিক্র-গ্রীক-লাটিন-সিবিয়াক ভাষাসমুহের চর্চা এবং উক্ত ক্ষেত্রে 

স্থপ্রতিষ্ঠিত অনেক পাশ্চাত্য পণ্িতের গ্রস্থাদদি ব্যবহার করতে হয়েছিল। 
তাদের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন । আমি এই পণ্ডিতদের পরিচয় যথাসাধ্য 

উদ্ঘাটন করে এ বিষয়ে রামমোহণের অন্থশীলনক্ষেত্রের পরিধি নির্ণয় করবার 

চেষ্টা করেছি (ভ্রষ্টবা, পৃঃ ২৩০-৩৫ । যতদুর জানি এ প্রসঙ্গটির কোনও উল্লেখযোগ্য 

আলোচনা এখন পধন্ত হয়নি। রামমোহন যে সব পাশ্চাত্য ইতিবৃত্তকারদের 

সাহাযা নিয়েছেন তাদের গ্রন্থাদির নাম তিনি উল্লেখ করেছেন প্রায়ই খুব 
অংঙ্গেপে (জবা, 21,115 1170115 [1] 19 61))1 সে সবের পূর্ণ পরিচয়ও 

পঞ্চম অধ্যায়ে পাওয়া যাবে ( জ্রষ্টবা প: ২৫১-৫৩)। উল্লেখা যে লগুন থেকে 

১৮৩২ সালে ১7100 50136. 800০9 কর্তৃক প্রকাশিত তার ঘ:ফ[90310101) 

৮0)০ 019001001 01১61801607) 516 076 10010818170 [২65 €706 

১৬১৪ 0 1১০15 গ্রন্থের মুখবন্ধরপে বাময়োহন ভারতবর্ষের যে সংক্ষিপ্ত 

ভৌগোলিক ও এতিহাসিক বিবরণ লেখেন সেটি বিশদ করবার জন্য তিনি এই 

গ্রন্থে ভাবতবধের একখানি মানচিত্র মুদ্রিত করেছিলেন। রামমোহন-গ্রস্থাবলীর 

পুনমুদ্রিত সংস্করণগুলিতে সেখানি দেখা যায় না। বর্তমান গ্রন্থের মুখচিত্ররূপে 

মেটি প্রকাশিত হল। সে যুগে ভারতীয়গণের মধ্যে খুব কমসংখাক বাক্তিই 

তঘদেশবিষয়ক আপন বক্তব্য স্পষ্ট কধবার উদ্দেশে মানচিত্র-বাবহারের কথা 
ভেবেছেন। এখানি হুদ্দেশের ভৌগোলিক এঁক্ সম্পর্কে রামমোহনের নিশ্চিত 
ধাবণার গ্যোতক। ৫ 
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এই গ্রস্থরচনায় আমি যে সব নৃতন দলিলপত্রের সাহাযা নিয়েছি তার কিছু 

কিছু আটটি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হল। সপ্তম ও অষ্টম পরিশিষ্টে মুদ্রিত 
সমকালীন ব্রিটিশ সমাজতন্ত্বাদী নেতা ববার্ট ওয়েন ও ভার পুত্রকে লিখিত 
পত্রগুলি রামমোহনের এক নৃতন পরিচয় উদ্ঘাটন করেছে। মৃত্ার পূর্বে 
তিনি নবপ্রবন্তিত সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি আকুষ্ট হয়েছিলেন-_-কিন্ত ওয়েনের প্রবল 

ধর্ঠবিরোধিতা ও নাস্তিকতা এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হবার পক্ষে তার 

কাছে বাধাস্বরূপ মনে হয়েছিল। এই স্থত্রে ওয়েন-পুত্র ববার্ট ডেলকে লিখিত 

পত্রে তিনি একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেন যার মর্ম এই : “যদি কোনও 
যুক্তিবাদী (£€€-0)1701567 ) ধর্মের তত্বভাগ ( ঈশ্বর, পরকাল ইত্যাদি সম্পকণয় 

বিশ্বাস) গ্রহণ করতে অপারগও হন তা হলেও স্রীপটায়, হিন্দু প্রত্ৃতি উচ্চপর্ধায়ের 

ধর্মসমূহ যে প্রেম ও মৈত্রীর বাঁণী প্রচার করে আসছে সেই চিরস্তন পুকধার্থগুলি 

গ্রহণ করবার পক্ষে তার বাধা কোথায়? রবা্ট, ওয়েন সেটুকু করলে তীর 

সমাজতন্ত্র প্রচারের পথ স্থগম হবে ।” সাম্প্রতিক নীতিবোধের জগতে বামমোহন 

উত্থাপিত এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে । আন্রষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসহীন কিছু 
কিছু পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী মনীষী বর্তমান ভোগলোলুপ, বিচ্ছিন্নতাবোধপীড়িত 

আণবিকযুদ্ধাতস্বগ্রস্ত সভ]তার পক্ষে ধর্প্রবর্তকগণের, বিশেষ করে খ্রীষধর্মের 

প্রেমের বাণীকেই একমাত্র প্রতিষেধক মনে করুছেন। বার্ট বাও রাদেলের 

নাক্তিকতা স্ুবিদিত। ধারা কার ভ/1)5 [710 17008. 007171091 পড়েছেন 

তীর! জানেন গ্রটধর্মতত্ব ও ইতিহাসে খ্রীষটধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে তার বিরূপতা কত 
তীব্র । স্বতন্ত্রভাবে খ্রষ্টধর্মনীতিকে কিস্ক রাসেল চিরদিন উচ্চ মর্যাদা দিয়ে 

এসেছেন। বহু বৎসর পূর্বে লেখা 2০2৫8 ৫০ 7729207-এ তিনি বলেছিলেন 

(1191107 চণ, 9. 188), *4১ 116 1160 11) 0015 50111 076 891016 0080 

2)0)5 20016520106 72006710022 09356551178--10585 2০610102115 01787 

006107021 109011)658 0: 01)1010 10 08110010 05 100060 05 ৪৫৮86 

০170010)5181)068, 71015 15 0196 9৪5 0৫6 1162 16001006176 11) 0106 

308১619, ৪10 ৮5 81] 00০ £520 6620106180৫ 005 ০0:10. । 

দ্বিতীয় মহাযুক্ষের পর এ বিষয়ে তিনি হয়ে পড়েছেন আরও আবেগপ্রবণ--এই 
সহয়কার অপর এক গ্রন্থে কাকে বলতে শোনা যায় £ 47006 1০০৮ ০0৫ 006 

00806 38 ৪ ভা 8100016 8150 ০010:465815101560 00805) ৪ 05178 ৪০ 
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8103016 0726] ৪0 ৪10)056 851390060 0012) 6101010 10, 101 162 0৫ 006 

06115156 5101] 100) 50101) 156. 0510105 ড1]] £666 205 10108. 

1006 00178 1 00621---ত 15 106, (01010130191 10৮6) 01 00108891012. 

[1 ৮০00 €66] 0১15, 5০০৩ 188৬6 2. 10)005€ 600 6315061)05. ৪, £0106 11 

8008022) ৪. 168$01. 10 ০0010886, 217) 10006120156 17806855165 £01 

10611600091 10016505, 16 ৮00 656] 0015 5০৮. 1386 ৪11 008 

৪10791000% 81800101660 10] 0176 আ৪ড 04 16118101. 4১10000805০) 

[08 000 5100 11919010258, 900. ড/1]] 17৮61 10107 0৪ 062০ 

065$1917 046 00056 5/1)09396 1166 19 81101655 210 ৮০910 0 170700996 ; 

€01 00665 15 ৪1/053 5012)6011075 0৪6 5০00 021 00 0০0 

00100110151) 01) 25600] 57000 06 1)000)917 0015615, (776 11772702016 

07 50167706601 5001219. 9200900 1079016555101) 1959, 0 114) । 

জি. ই. মুরের মত বিঙ্লেষণমাগর্ণ, বাহ্যার্থবাদী (18115) দার্শনিকও নীতি- 

দর্শন সংক্রান্ত তার গ্রন্থে খ্রীষ্ধর্মনীতিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে ভোলেন নি 

(21775778520162 081011986 1960, 6. 177 )। মোট কথা ঘাত- 

প্রতিঘাতময় পরিবর্তনশীল বাহা পরিবেশের উপর মাশ্ুষের নীতিচিস্তাকে স্থাপন 

করার পরিবর্তে চিরস্তন পুরুষার্থরূপে প্রেম, মৈত্রী ও কারুণ্যের অনুশীলনের 
পথেই যে বাক্তিগত ও সামাজিক শ্রেয় লাভ সম্ভব এ ভাবন! বর্তমানে আন্তিক- 
নান্তিক নিধিশেষে কিছু কিছু বিচারশীল চিন্তানায়কের মনকে নাড়া দিয়েছে। 

রবার্ট, ডেল ওয়েনকে লিখিত পত্রে রামমোহনকে সংক্ষেপে এই সমাধানস্থত্রটিই 
তুলে ধরতে দেখা যায়। 

এই গ্রন্থের কোনও কোনও অংশ ইতিপূর্বে পত্র-পত্রিকায় বা অন্তত্র 
প্রাথমিক আকারে প্রকাশিত হয়েছিল-যথ1 “রামমোহন বায় ও বেদাস্ত' 
(বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ধ ২৮ সংখা ২) “রামমোহন রায়, ভিরোজিও ও 

ইয়ং বেঙ্গল' (“উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল-__ 
যোগেশচন্দ্র বাগল ন্মারক-্রন্থ' নব বারাকপুর ১৯৭৪ )) রামমোহন রায় ও 

পুরাণ-তন্ত্র অধ্যায়ের তস্্সংক্রাস্ত অংশ (রামমোহন বায়ের ধর্মমত ও তন্ত্রশান্ত 

--বিশ্বভারতী পত্রিক! বর্ষ ১৬, সংখা ৪); এবং পরিশিষ্টভুক্ত “রামমোহন রায় 

ও ফরাসী বিছন্সগুলী”-র প্রথম অংল ( বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ১৫) সংখ্যা ১) ও 
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“জবাব-ই-তুহ.ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন্' (“তত্বকৌমুদী' ১-১৬ শ্রাবণ ১৩৭৬ 3 ১-১৬ 

ভাত্র, ১৩৭৬ ; ১-১৬ আশ্বিন, ১৩৭৬ )। মুলত সে রচনাগুলি গ্রস্থপরিকল্পনারই 
অন্তভূর্ত ছিল। গ্রন্থভুক্তির সময় সবগুলিই পরিমাঞ্জিত ও পরিবর্ধিত এবং 

স্থলবিশেষে পরিবতিত হয়েছে । দীর্ঘদিন ধরে ছাপার কাজ চলেছে ; এর মধ্যে 
আমার অনবধানতার জন্য কোনও কোনও শকের প্রচলিত ছু'রকম বানান মুদ্রিত 
হয়েছে । এর জন্ত এবং আরও কয়েকটি অসাবধানতাপ্রস্থত ভুলের প্রতি পাঠক- 
সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেগুলির জন্তও পাঠকবর্গের ক্ষমা প্রার্থনা 

করছি £ (১) প্রাচাবিদ্যাবিশারদ কোলক্রকের ম্বত্যু তারিখ ২১৮ পৃষ্ঠায় 

১৮৩৭-এর স্থলে ১৮৩৬ ছাপা হয়েছে । পাঠক লক্ষ্য করবেন ২৩৯ পৃষ্ঠায় এটি 
যথাযথ ১৮৩৭ ই আছে; (২) পৃঃ ২৭২-_উল্লেখ সংখা ১৩৩ ভ্রমক্রমে ১৭৩ 

ছাপা হয়েছে ; (৩) পৃঃ ২৭২-দ্বিতীয় পঙ.ক্তি, 'বিধবাবিবাহ সমর্থন? স্থলে পাঠ 

'বিধবাবিবাহ নিবারণ' হবে ; (৪) পৃঃ ১২৩, পঙ্ক্তি ১৭-তে প্রদত্ত বেদাস্তা- 
চার্যদের তালিকায় 'শ্ীপতি' স্থলে অনবধানতাবশত 'ভ্রীকর' মুদ্রিত হয়েছে। 
'শ্রকর' প্রকৃতপক্ষে বীরশৈব ভাস্তকার শ্রীপতি রচিত বেদান্তভাঙ্তের নাম। পাঠক 
লক্ষ্য করবেন শ্রীপতি ও তত্কৃত শ্রীকরভাম্ত অন্থাত্র ঘথাযথভাবেই উল্লিখিত ও 
ব্যবহৃত হয়েছে (দ্রষ্টবা, পৃঃ ১২৪, ১৬১ ও ১৯৭ উল্লেখ '২৭; ও +২৮ )7 (8) 

পূ: ২৮০-_পড.ক্তি ২__উল্লেখ সংখ্যা “১৪৭ ক" ভ্রমক্রমে 4১৪৬ ক ছাপা হয়েছে। 

এগুলি আবিষ্কার করে ভয় হচ্ছে, এ জাতীয় আরও ভুল থেকে যাওয়1 অসম্ভব 
নয়। 

এই গ্রন্থ বচনায় আমার দুই পুজনীয় অধ্যাপক প্রহ্ুশোভনচন্দ্র সরকার ও 
ডঃ নীহাররঞ্জন রায় প্রথম থেকে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। এবা আজ 

প্রয়াত। আমার প্রচেষ্টার মধ্যে দোষক্রটি যাই থাকুক আমি জানি তাবা 
বইটি শেষ পর্বস্ত প্রকাশিত হয়েছে দেখলে কত খুণী হতেন। দুজনকেই 
আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্মরণ করছি। বামমোহনের মূল বিচারগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন 

করতে হুলে ভারতীয় শান্বিচারপদ্ধতির সঙ্গে কিছু পরিচয় থাকা একাস্ত 

আবশ্বক। সংস্কত কলেজ টোলবিভাগের মহাচার্য পণ্ডিত প্রমোহন 

তর্কবেদাস্ততীর্থ ও সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগারের পু থিবিভাগের প্রাক্তন পণ্ডিত 
অনস্তদেব তর্কতীর্ঘের কাছে ভারতীয় দর্শনের পাঠ নেওয়ার ফলে এ বিষয়ে 

আমি পরম উপকৃত হয়েছি। আমার এই দুই আচার্কে সশ্রন্ধ প্রণাম 
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জানাচ্ছি । দ্বিতীয় অধ্যায় রচনাকালে বুদ্ধবচনপ্রামাণ্য সংক্রান্ত ছু'খানি 
পাপি শান্তগ্রস্থের প্রতি আমার দৃত্টি আকর্ষণ করেছেন সংস্কৃত কলেজের ও 

কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঞালয়ের পালি বিভাগের অধ্যাপক ড: স্বকোমল চৌধুরী । 

পঞ্চম অধায়ের ধর্মশান্ববিষয়ক প্রসঙ্গগুলি লিখবার সময় সংস্কৃত কলেজের 

সংস্কতবিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ শ্রয়তী ন্বব্রতা সেনের সঙ্গে আলোচনা! করে বিশেষ 

উপরুত হয়েছি। আমার ছাত্র স্নেহাম্পদ শ্রীমূণালকাস্তি চন্দ ও ছাত্রী কলাণীয়া 

প্রীমতী অনীত| কুমার আমাকে নান1 ভাবে সাহাযা করেছেন। আমার 

পিদ্ধাস্তসমূহের এবং ক্রটিবিচাতির দায়দায়িত্ব অবশ্য সবই আমার নিজের । গ্রন্থের 

মধো যথাস্থানে এদের সকলেরই উল্লেখ পাওয়া] যাবে । কিন্তু স্রেহভালবাসার 

খণ তার দ্বারা শোধ হয় না। আমার পত্বী আমতী ভারতী দেবী যদি সংসারের 

সমস্ত ভার স্বেচ্ছায় ও প্রফুল্ল চিন্তে বন করে সে বিষয়ে আমাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত 
না করতেন তাহলে বইটি লিখতে এতখানি সময় ও শ্রম বায় কর] আমার পক্ষে 

সম্ভব হত না। এ খণও অপরিশোধা । বইটি স্থুধীসযাজ ও ছাত্রগবেষকদের 

দ্বার! সমাদৃত হলেই সকল শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। 

সাধারণ ব্রাঙ্গদমাজ কর্তৃপক্ষ অশেষ সৌজন্য সহকারে তাদের সংগ্রহ 
থেকে ছু'খানি ব্লক বাবহার করবার অনুমতি দিয়েছেন। সারম্ত লাইব্রেরী 

বইটি ন্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে £কাশ করতেই শুধু এগিয়ে আসেন নি, ছুই বছরের 

অধিক কাল ধর্ধ, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সহকারে মুদ্রণকারধের তত্বাবধান 

করেছেন । এদের উদ্যম ছাডা গ্রন্থখানি এভাবে প্রকাশিত হতে পারত কিনা 

সন্দেহে । কামনা করি এদের উহ্রোস্ুর শ্রীবৃদ্ধি হোক। এই সংস্থার সঙ্গে 

যুক্ত ভ্রাতৃত্বয়, শ্রীবিভাস ভট্টাচার্য এবং কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে আমার সহকর্মী 

ডঃ অশোক ভট্রাচার্ষের জন্য প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল । সর্বশেষে ত্রাঙ্মমিশন 

প্রেস কর্তৃপক্ষ ও কমীদের তাদের আস্তিক সহযোগিতার জন্য ধগ্যবাদ 
জানাচ্ছি। 

দিলীপকুমার বিশ্বাস 
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বিষয়-সূচী 

অধায় 

পরিশিষ্ট 

রামমোহন বায়ের দৃষ্টিতে হারত্বধ 

রামমোহন রায় ও শান্ত 

রামমোহন বায় ও বেদান্ত 

রামমোহন রায় ও পুরা ণ-তম্ 

রামমোহন বার ও সমকালীন ইউরোপীয় 

প্রাচাবিদ্যাবিশারদ পণডিতসমাজ 

রামমোহন রায়ের ধর্ম, সমাজ ও 

রাষ্ট্র চিন্তা £ মূল প্রেবণা 

রামমোহন বায়, ডিরোজিও ও ইয়ং বেগল 

রামমোহন বায় ও ফরাসী বিদ্বন্মগুলী 

বাঙলার ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে বোর্টংক্কে 
গ্রদত্ত রামমোহন রায়ের ম্মারক-লিপি 

হোরেস হেমান উইলসন ও অন্যানথদের নিকট 

লিখিত রামমোহন রায়ের কয়েকখানি ও 

রামমোহন-সংক্রান্ত একখানি পত্র 

জবাব.-ই-তৃছফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন্ 

ভাবতের ভবিষ্যৎ শ্বাধীনতা প্রসঙ্গে গ্রসন্নকুমার ঠাকুর 

ইংলণ্ডে বামমোহনের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ 

রবাট ওয়েন ও তাঁর পুত্রকে লিখিত রামমোহনের 

কয়েকখানি পত্র 

শির্ঘণ্ট 
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৪৬ 

চে 

১৫১ 

৪৪8 

৫৫৫ 

৫৬৭ 

৫৭৫ 

৫৪৯ 

৬১৫ 

১৯ 

৭৪ 



চিত্রসূচী 

ষ্ঠ 
রামমোহন কর্তৃক তার গ্রন্থে মু্রিত ভারতবর্ষের মানচিজ্র -** মুখচিত্র 

রামমোহন কর্তৃক ১৮১৮ খ্রীষ্টাৰধে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত 

্র্গস্ত্র-শাংকর ভাবের এক পৃষ্টা '** ১২২ 

কাপ্টেন বেনলনকে লিখিত জেম্স কাল্ডারের পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা ২৫৮ 

রামমোহন কতকি বেটিংকৃকে প্রদত্ত ম্মারক-লিপির প্রথম পৃষ্ঠ ৫৬* 

'জবাব-ই-তৃহ-ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন-এর প্রথম পৃষ্ঠা -.' ৫৮৬ 

সাক্ষাৎকার-বিবরণের পাতুলিপির প্রথম পষ্ঠ - ৬১৬ 

রবাট্ওয়েনকে লিখিত রামযোহনের একখানি পত্র -১. ৬২৯ 

ববাট্ডেল ওয়েনকে লিখিত রামমোহনের পত্র ”* ৬২২ 
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সংক্ষেপিত উল্লেখ-তালিক। 
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প্রশ্র অঞ্ট্যাস্ 

রামমোহন রায়ের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ 

জাতীয় সংহতি অর্জনের সমস্যা সম্ভবত বর্তমান তাঁরতবর্ষের সম্মুখে কঠিনতম 

অবশ্ঠযবিচার্য প্রশ্নগুলির একটি। প্রাক-শ্বাধীনত| যুগে যতদিন দেশ বিদেশী 

শস্নবিন্যাসে শৃংখলিত ছিল ততদিন এ সমস্যা আজকের মত কঠোর বাস্তবে 

বপাস্তরিত হয় নি। ইংরেজ শাসনের আমলে প্রবতিত পাশ্চাতা শিক্ষার মাধামে 

'মাগত নবা চিন্তার সংস্পর্শেই ভারতবাসীর জাতীয় চেতনা সর্বপ্রথম সন্ষিয় 

হয়ে গঠে। ভাবতীয় নবজাগৃতির প্রথম পর্বের নেতৃম্বাণীয় পুরুষগণ যে সব 

কারণে ইংরেজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদন্বূপ জ্ঞান করেছিলেন এটি তার 

অন্ততম। প্রথম যুগে এই দেশচৈতন্ ছিল প্রধানত একটি ভাবগত আদর্শ; 

কিন্ধ উত্তরকালে তা ক্রমশ একটি বাস্তব রূপ পরিগ্রহণ করে এবং শানা 
ভ্যন্তবীণ স্তরভেদ ও বিরোধ সত্বেও শেষ পর্যস্ত একটি উগ্র ও একমুখী 

আন্দোলনে পরিণত হয়। শেষ পর্বে এই জাতীয় আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য 

হয়ে ঈাঁড়িয়েছিল ভারতবর্ধ থেকে বিদেশী শাসনের অপসারণ | যে বিকেন্ত্রিক 
শক্তিগুলি সাম্প্রতিক কালে সমগ্র ভারত'চেতনাকে খণ্ডিত করতে উদ্যত 

সেগুলির অস্তিত্ব যে স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে ছিল না তা নয়? কিন্তু ইংরেজ-বিরোধী 
মনোভাব ও ইংরেজ-বিতাড়নের আকাজ্জার তীত্রতাই সেগুলিকে বনলাংশে 

প্রশমিত রেখেছিল। অপর পক্ষে ইংরেজ সরকার প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা দেশের 
বায় অঙ্গবিন্তাসে এমন এক মমরূপতার সৃষ্টি করেছিল যাকে বাহাদৃিতে সহজেই 
মৌলিক জাতীয় এক্য বলে ভুল হতে পারে। এই কাঠমোটিকে রক্ষা করবার 
জন্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনমত কখনও দমননীতি, কখনও বা কুটকৌশল 
প্রয়োগের ঘার! বিকেন্দ্রিক স্বার্থের স্বাধীন ক্ফৃত্তিতে বাধা দিয়ে এসেছে। তার 
আচরণের বাতিক্রম ও বৈপরীত্য ঘটল শাসনের অস্ভিম পর্বে- যখন তার ভারত- 
তগগ যে ইতিহাসের অমোঘ পরিণতি এ বিষয়ে সে স্থনিশ্চিত। 'আঞ্চলিকতা, 
ধ্যান্ধাতা, গোর্ঠীবিরোধ প্রভৃতি সর্ববিধ সংকীর্ণ মনোভাব এই সময়েই সম্পূর্ণ 



বল্গামুক্ত হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে আবন্ত করেছিল। বিদেশী শাসনের 

অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ-বিবোৌধিতারূপ যে একাস্থত্্টি এই পরস্পর বিরোধী 

হ্াথগুলিকে বাহাত আবদ্ধ রেখেছিল চেটিও লুপ হল; ইংরেজের শাসন- 

দ্যিস্ণ ও আর “ইল ৮1। এই ভাবে অন্তকবাহিবের বাধা একযোগে অপসাবিত 

হওয়ার ফলেই যে সাম্প্রতিক বিভক্ত ভারতবর্ষেও এঁকাচেতনা ৪ খণস্বার্থবোধের 

সংঘাত ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠেছে-_ ইতিহাসের নিরপেক্ষ পাঠক সে কথা স্বীকার 

করবেন । কি-হ্ধ সমস্যাটি বর্তমানে প্রবল আকারে আমাদের দৃষ্টিগোচর হলেও 

এব লুন্ত্রগুপি পুরাতন এব ভাবত্বষীয় সভাতার এতিহাপিক ক্রমবিকাশের 

সঙ্গে জড়িত। আধুনিক যুগের অভ্যুদয় থেকেই ভারতীয় মশীধিবুন্দ এ বিষয়ে 

চিন্তা করেছেন এবং তাদের মনন ও কম্মসাধনার মধ্য সমাধানের মূলাৰান 

টঙ্িত রেখে গিয়েছেন । জাতীয় জীবনের অপশাপন ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও 

রামমোহন রায়াক পথিকুৎ মনে করলে তুল হবেনা। 

একথা স্বীকার কবে নেয়া ভাল যে আধুন্কি কালে ই'রেজি নেশন' ও 

'স্তাশনালজিম্” এর বাঙলা প্রতিশবরূপে যে 'জাতি, ও 'জাতীয়তা' শব্দদ্য়ের সঙ্গে 

আমরা পরিচিত্ব_-সে ছুটির অন্তপিহিত প্রতায় আমরা লাভ করেছি পাশ্চাতা 

শিক্ষা থেকে | এই অর্থে অথণ্ড দেশচেতনা ভারত্বাসীব স্বভাবসিদ্ধ নয়। 

এ-সম্পকে বৃদ্থিমচন্গেরে উক্তি ম্বরণীয় £ “এই ভাবতবধে নানা জাতি। বাসস্থানের 

প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ধদের প্রভেদে, নানা জাতি। 

বাঙ্গালি, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহাবাস্ট্ী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু মুসলমান, ইহার মধ্যে 

কে কাহার সঙ্গে একতায়ক্ত হইবে? ধগত একা থাকিলে বংশগত একা নাই, 

বংশগত ইকা থাকিলে ভাষাগত কা *াই, ভাষাগত একা থার্কিলে ঠিবাসগত 

উ্কা দাই । বাজপুত, জাঠ, এক ধমাবলদ্দী হইলে, ভিন্নবংশয় বলিয়া ভিন্ন 

জাতি ; বাঙ্গালি, বেহারী একব'শয় হইলে, ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি; মৈথিলী 

কনোজী একভাষী হইলে, নিবাসভেদে ভিন্ন জাতি। কেবল ইহাই নাহে। 

ভারততবধের এমনই অদৃষ্ট, যেখানে কোন প্রদেশয় লোক সর্বাংশে এক ; যাহাদের 

এক ধম, এক ভীষা, এক জাতি, এক দেশ, তাহাদের মধোও জাতির একতা 

জান নাই 1-. ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নৃতন 

কথা শিখাইত্রেছে। যাহা আমবা জানতাম না, তাহা জানাইতেছে ; যাহা 

কখন দেখি শাই, শুনি নাই, বুঝি লাই, তাহা দেখাইতেছে, শুলাইতেছে, 



বুঝাইতেছে ; যে পথে কখন চলি নাই সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয় তাহ! 

দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অপেক শিক্ষা অমূলা। যেসকল 

মহলা বত্ব আমরা ইংরেজের চিত্তভাগ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধো 

দুক্টটিব আমবা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম- স্বাতস্তরাপ্রিয়তা এবং জাতীয় প্রতিষ্টা । 

'হ" কাহাকে বলে হিন্দু জানিত ন1।”১ 

বঙ্কিম তা উক্তিতে জাতি শবে পশ্চিমী অথে '০শন' বা ন্যাশশালিটি? 
বুঝেছেন | এই অথে 'জাতি' শব্দের প্রয়োগ ইউরোপেও আধুনিক কালের 

”ব প্রচলিত হয় নি। 'রেণেশাস' ও 'রিফহেশন' ইউরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্রে 

যে ধুগাস্তকারী পরিবর্তনের সচনা! করেছিল তারই ফলে ইউরোপের মধাযুগীয় 

মানচিত্র বদলে যায় ও জাতিভিত্বিক রাজতন্ত্রশাসিত রাষ্্রগুলি (১%19178070101081 

[3901057 ১০৪০৪) সেখানে ধীরে ধীরে রপগ্রহণ কবে । এই প্রক্রিয়া পাশ্চাতা 

ভগতে উনবিংশ শতাবী পর্বস্ত চলেছিল। ইতালী, জাগানী প্রভৃতি রাষ্ট্রে 
জন্ম এই শতাবদীতেই । 'জাত্ি' শব্বের এই নৃতন অর্থ ও জাতীয়তাবাদ 

শম্পকিত এই মাধুনিক প্রতায় পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধামে অন্ত পাঁচটি পশ্চিমী 
ভাবধারার মতই এদেশের শিক্ষিত সমাজের চিত্ত আলোড়িত ও আক 

করেছিল। ভারতবর্ষের এত্হিগত চিন্তার ইতিহাসে যে এর নজির খুজে 
পাওয়া] যাবে না তাতে আশ্চযের কিছু নেই। কিন্তু বঙ্ধিমচন্ত্রেণ সিদ্ধান্ত সমীচীন 

বলে যেনে নিলেও এমন ধারণা কর] ভুল হবে, ভারহবাসীর মনে দেশটৈবন্য 

কখনও কোনও রূপেহ প্রতিকলিত হয় দি। 

ইতিহাসে ভারত্বাসীর এঁকা-চেতনাকে সাধারণত: তিল্টি ধারায় প্রবাহিত 

হা দেখ] যায়। এর প্রথমটি ভৌগোলিক পরিধিগত একাবোধ। তার 

সমাক প্রকাশ হয়েছে সমগ্র ভূথগ্ুটির জন্য একটি দাম পরিকল্পনার মধো। 
্রাঙ্গণা ইতিষ্বে এই নাম হল ভারতবধ ; বৌদ্ধ সাহিতো পৌরাণিক এঁতিস্ 
থেকে একটি নাম গ্রহণ করে বাবহার করা হয়েছে-জগ্ু্বীপ; ও মধাযুগে 
এএ পরিবর্তে এসেছে হিন্দ বা হিন্ুস্তান। ভৌগোলিক অর্থে এই নামগুলি 

সমগ্র ছ্েশবাচক। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিষুপুরাপের এই ভারত্ব্ 

বপনায় £ 

ৰ্ঙ্া। 

উত্তরং যৎ সমুদ্রন্ত হিমাপ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্। 
বধং তঘ্ ভারতং নাম তাবতী যন্ত্র সম্্তি: ;২ 



এই উক্তি বিচ্ছিন্ন বা আকম্মিক নয়। পৌরাণিক সাহিতো গানের ধুয়ার 

মতই বার বার তা উচ্চারিত হয়েছে । বাযুপুরাণে এটিকেই আমরা আবিদ্ধার 

করি পরিবর্তিত আকারে £ 

উত্তরং যৎ সমুত্রন্ত হিমবদ্দক্ষিণং চ যৎ। 

বর্ধং ভদ ভারতং নাম যন্ত্রেয়ং ভারতী প্রজা! ॥৩ 
থব] মার্কেগেয় পুবাণে £ 

দক্ষিণাপরতে হান্তয পৃর্বেণ চ মহোদধি | 

হিমবান্ত্তরেণাশ্ত কারমুকম্ত যথা গুণ: ॥£ 

মৌরসমাট 'অশোকের সামাজা পূর্বে ও দক্ষিণে অল্প কিছু অংশ বাদ দিয়ে 

প্রায় সমগ্র ভারতে বিস্তীর্ণ ছিল। তিনি ম্বয়ং তাঁর এক শিলালেখে এই দেশকে 

অভিহিত করেছেন 'জশ্ৃদ্বীপ' নামে | দ্বিতীয় ধারাটিকে বলা চলে ধা্থীম 

ধঁকাচেতনা । আসমুদ্রঠিমাচল বাষ্ট্প্রতিষ্ঠাব স্বপ্র অবশ্ট ভারতবনে প্রাচীন ও 

মধামুগে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে অতি অল্পকালের জন্য ; তবু চিন্তার স্তরে 

একবাষ্ কল্পনার অস্তিত্ব একেবারে তুর্পভ নয়। কোটিলা কাব অর্থশান্তে 

হিমালয় থেকে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণ-বিস্তীরণ ও তিক ভাবে সহম্র 

যোজন পূর্ব-পশ্চিম-বিস্তীর্ন ক্ষেত্রকে ( অর্থাৎ আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র তারতবর্যকে) 

চক্রবহ্ি-ক্ষেত্র-__অর্থাৎ একচ্ছত্র চক্রকর্তী সম্রাটের অখণ্ড শাসনক্ষেত্র নামে 

অভিহিত করেছেন উত্তরকালে নাটাকার ও আলঙ্কারিক বাজশেখবেব 

( নবম-দশম শতাব্দী ) 'কাবামীমাংসা? গ্রন্থেও শামর1 'চক্রবতি-ক্ষেত্র'-এর প্রায় 

একই সংজ্ঞা পাই ।* এখানে বলা হয়েছে কৃমারিকা অন্তরীপ থেকে বিন্দু 

সরোবর ( হিমালয়ে অবস্থিত) পর্যন্ত সহম্যোজনব্যাপী ভূমিখগ্ডের নামই 
চক্রবত্তি-ক্ষেত্র । এই ভূমি যিনি জয় করতে পারেন তিনিই চক্রবর্তী সম্রাট 
গণা হন। থেরবাদী বোদ্ধশাস্তগ্রস্থ “অঙ্কৃত্তর-নিকায়” সমগ্র জদ্ুত্বীপথণ্ডে ধর্মরাজ্য 
প্রতিষ্ঠাতা এক চক্রবর্তী সম্রাটের শাসনের বিষয় কিছু বিস্তারিতভাবে বর্ণ“ 
করেছেন ।* কিন্তু এই একরাষ্ট্র কল্পনা প্রাচীন ও মধাযুগে বাস্তবে রপায়িত 

হয়েছে অভি অল্প সময়ের জন্তই | ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন পর্বে চন্দ্রগুগ্ 

থেকে অশোক পধন্ত মৌধবাজগণ ও গুধধবংবয় কয়েকজন নরপতি এই কল্পনাকে 
বাস্তব বূপদানের প্রয়াস পেয়েছিলেন কিন্তু স্থায়ী ফললাভ করতে পারেন ন। 
'মালাউদ্দীন খল্জি থেকে রংজিব পযন্ত মধাঘুগের সআাটগণের উত্তর ভারতী 



রাষ্ট্রের সঙ্গে সুদূর দক্ষিণ অঞ্চলকে যুক্ত করবার কয়েক শতাবীবাপী উদ্যমের 
মধোও একই মনোভাব প্রতিফলিত : কিন্তু খল্জি-তৃঘলক পর্বে অতাল্পকাল ও 

'ইরংজিবের রাজত্বের শেষ কয়েক বৎসর ভিন্ন এ স্বপ্নের পূর্ণ সাফলা কোথায় ? 
উত্হাসিক ভারত-চেতনার শেষ ধারাটি তুলনায় সম্ভবত সর্বাধিক জটিল। 
প্বিধিগত অথগ্ত্ব বা শাসনতাস্ত্রিক সমীকরণের স্তর অতিক্রম করে একাবোধ 
এখানে যে ভূমিতে উত্তীর্ণ, সেখানে ভৌগোলিক রূপ বা! বাষ্্বিস্তারের কল্পনার 

তার কোনও মূর্ত প্রকাশ হঠাৎ চোখে পড়ে না। একে বলা যেতে পারে, 

বণ, ধম, ভাষা, লোকবাবহার, কৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসংখা বৈচিত্র, বিরোধ ও 

বাবধানের অস্তিত্ব সত্বেও জাতীয় জীবনে একটি মানসিক ও আত্মিক এঁকাভূমি 

মাবিষ্কার করবার সদা জাগ্রত প্রবণতা । এই ভাবরূপী ও অন্তর্ুখীন এঁকাবোধ 
সর্বদা জনমানসের সচেতন স্তরের বস্ত নয়। অতি সুক্ষ ও সংবেদনশীল মনের 

গ্তভূতিতে ভিন্ন তা সহজে ধরা পড়ে না। এর আভাস পাওয়া যায় কবির 

কল্পশায় বা সাধকের ধ্াানে। উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যেতে পারে স্থপরিচিত 

সপ্তীর্য বর্ণনা £ 

অযোধা] মথুব1 মায়া কাশী কাঞ্চী অবস্তিকা। 
পুরী ভ্বারবতী চৈব সধৈতা মোক্ষদায়িকা: 

অথবা অন্থরূপ সপ্চনদীত্ততি : 

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবিরি সরম্বতি । 

নঃদে সিন্ধো কাবেরি জলেহুশ্মিন্ সন্নিধিং কুক ॥ 

হরগুপি আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে মনে সমগ্র দেশের একটি বিশেষ ভাবমুতির 
উদয় হয়। অথচ তা পৃর্ণমাত্রায় ভৌগোলিক রূপ নয়, রাষ্ট্রীয় একাগত রূপ তো 
স্মই | ভারতবষষ এখানে মাত্র ভৌগোলিক সত্তা বা অথণ্ড রাষ্ট্র অপেক্ষা 

বেশ কিছু-এক কথায় বলতে গেলে একটি বিশি্ই সংস্কার | বস্তগৎ 

শ্বব্লছগন করে এই সংস্কার বিকশিত হলেও শেষ পর্যস্থ বন্ধু আশ্রয় ছেড়ে তা 

এক ভাবসামান্তে রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতের দ্তম দক্ষিণ প্রান্তে সমূত্র- 

পির্গত শিলাথণ্ডের উপর বসে বিবেকানন্দের চিত্তে সমগ্র দেশের যে রূপ উদ্ভাসিত 

হয়ে উঠেছিল, এ দেই রূপ । 

পামমোহনের জন্ম অষ্টাদশ শতাব্ধীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারত-ইতিহাসের এক 

যুগনদ্ধিক্ষণে | সর্বভারতীয় মুঘল রাষ্টরব্যবন্থা ও শাসনতন্ত্র তখন ভেঙে পড়েছে, 

€ 



আঞ্চলিক স্বার্থের ঘাতত-প্রতিঘাতে সমস্ত দেশ বিমধিত। এরই মধ্ো ধীরে ধীরে 
ইংরেজ-রাজত্বের বুনিয়াদ গড়ে উঠছিল, কিন্তু তা সুনিশ্চিত ও দৃঢ় ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তই দশকে মাবাঠা শক্তির পতনের পর । 

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেল মাকুয়িস অফ হেষ্টিংস্ এক প্রকাশ্ট ঘোষণায় 
বলেন, ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে সার্বভৌম ক্ষমতা অধিকার করেছে । 
বণিকের মানদণ্ডের বাজদত্ডে কপান্তব এইবার সম্পূর্ণ হল। রামমোহন কৈশোব- 

যৌবনে এই ভাঙাগড়ার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছিলেন । ভারতের পূর্বতন নিজন্থ 

বাষ্টীম একাকল্পনার সঙ্গে এই নবাগত সার্বভৌম বিদেশী শাসনাদর্শের মৌলিক 
পাথকা ও দ্বিতীয়টির স্বকীয় সহজেই তা? দৃষ্টতে ধলা পড়েছিশ । আধুনিক 

ভারতবধে ট্শিই সর্বপ্রথম উপশন্ধি করেন, নবপ্রতিষঠঠিত পাশ্চাতা শাসনের 

পশ্চাতে রয়েছে এক বিবাট সভানা যার ঘনিষ্ট সংস্পর্শ ই একমাত্র ভারতবালীব 

পিজন্ব সভাতাপ প্রাণশক্তিকে ঘগপত্বিতনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উপযুক্তভাবে 

সক্রিয় ও সষ্টিশীল কবে তুলতে পাবে । একথাও বুঝনে ভাব মত প্রতিভাধরের 

বিলঙ্ক হয়নি যে ভারতীয় সংস্কৃতি বাষ্টচিন্তায় দুর্বল ; আধুনিক কালের রাষ্ট্রনির্ভর 
জাঙীয়তাবোধের আদর্শ অন্যায়ী ভারতবাসীকে যদি বিশ্বের দরবাবে এক- 

জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হয় তবে প্রাচীন ও মধাযুগের তাবতীয় রাষ্ট্রচিস্তা ও 

রাষ্শাসনাদশেব পবিবতে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞাননির্ভর ও প্রযুক্তিবিষ্যায় সমৃদ্ধ 

পাশ্চাতা বাষ্্রশাসনের অন্ুন্পপ কোনও বাবস্থা অবলম্বন করতে হবে। অপর 

পক্ষে শেষোক্ত বাষ্টাদর্শের মধো যে সর্বগ্রাসী সমীকরণত্বের সম্ভাবনা নিহিত 

আছে দে বিষয়েও তাঁএ দৃষ্টি সজাগ ছিল। ভারতীয় দৃষ্টিতে এক্য ও সমীকরণ 
এক নয়। নানা প্রান্তিক বৈচিত্রা সত্বেও ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অখণ্ডত 

যেমন স্বীকৃত, সংক্কতির জগতে নানা বিচিত্র, এমন কি বিরোধী উপাদানের 

সহাবস্থান সত্বেও সমমানসিকতার একটি বুনিয়াদ ভারতীয় চিন্তায় তেমনি 
সুনির্দিষ্ট । এ-কথা মনে করবার কারণ আছে । ভৌগোলক ও সাংস্কৃতিক 
দেশচৈতন্ত মনে প্রবল থাকায় পাশ্চাতা বাষ্্রাদর্শকে রামমোহন দেশগঠন সমস্যার 

একমান্্র সমাধান বিবেচনা করেন নি। 

ভৌগোলিক পরিধিগত ও সংস্কৃতিগত একাবোধ ছুই স্বতন্ত্র স্তরের চিন্ত 
হলেও পরস্পর ঘনিষ্টভাবে সম্পক্ত। বাহ দেশপারচয় থেকেই ভারতবাসীব 

দেশচেতনা ক্রমশ অন্তর্লোকে উত্তীর্ণ হয়েছে | প্রাচীন ও মধাযুগে এই ছুই 
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স্তরের চৈতন্যকে অধিগত করবার মুখা উপায় ছিল তীর্ঘভ্রযণ_-যা তখনকার 

দিনে সাধিত হত প্রধানত: পদত্রজে- কখনও বা আজকের তুলনায় আত 

মস্থরগতি যানবাহনের সাহাযো। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণরহশ্তের ধার] ধারক- 

বাহক সেই পণ্ডিত, সন্ন্যাসী, যোগী, শ্রমণ, পীর, ফকীব, দরবেশ, বাউল প্রভাতর 

অধিকাংশ ছিলেন পর্যটক | এই অভ্রত, বিপদসক্ক্ুল, শ্রমসাধা ভ্রমণের মাধামে 

দেশের বন্ৃবিচিন্র প্রকৃতি, মানুষ, জীবনচর্যা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এদের ঘনিষ্ট 

সংস্পর্শ ঘটত । বহুযুগসঞ্চিত সেই পরিচয়ের অভিজ্ঞাই ছিল ভৌগোলিক ও 

সংস্কতিগত একাবোধের জনক | এই একাচেতন। রাষ্ট্রকে আধাবরূপে অবলণ 

কবে নি. কেননা ভারতীয় চিন্তায় সার্বভৌম রাষ্ট্রের কল্পনা থাকলেও ইতিহাসে 

তার সফল পরীক্ষা হয়েছে খুব কম, এবং ভারতীয় সমাজবিবঙতনে পা্রশক্তির 

প্রভাব অনুপাতে পড়েছে অল্প। আধুনিক যুগে তীথযাত্রার আকধণ ক্ুম়শ 

কমে এলেও এই পরধটক-মনোবৃস্তির বুহত্তর তাৎ্পর্ষের প্রুতি মনীষিবুনদ উদাসান 

থাকেন নি। তাই দেখা যায় এ ঘুগের চিস্তানায়ক ও জননেতৃবুন্দ প্রায় সকলেই 

যথাসাধা ভারত-পরিক্রমার দ্বারা নিজ নিজ দেশপরিচয়কে স্থনিশ্চিত ও সদ 

করেছেন এবং এদেশের সাংস্কৃতিক অস্তংপ্রক্কতির পরিচয় নেবার প্রয়াম 

পেয়েছেন । দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, 1শবনাঁথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাক্মসমাজের 

নেতৃবৃন্দ, বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ প্রসৃতি রামকুষ্ধাশয্গণ, দয়াণনা সরন্বতী, 

মহাত্মা গান্ধী,__এমন অনেক নাম এই প্রসঙ্গে উদাহরণম্মরপ উদ্লেখ করা খায়। 

রামযোহনের জীবন পরধালেচনা করলে তাকে বর্তমান কালের এই ভারত- 

আবিষ্কারক দলের অগ্রণী মনে করতে আমাদের দ্বিধা হবার কথা নয়। কিংবদস্তী 
৪ তথা মিলিয়ে তাঁর কৈশোর-যৌবনের যে চিত্র পাওয়া যায় তার থেকে এট্রকু 

স্থনিশ্চিত সিদ্ধান্ত কর] চলে, প্রথম বয়স থেকে পর্যটনের নেশা তার চরিত্রের 

অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। বিছ্যার্জন, ধঠজিজ্ঞাসা, চাকরি, ব্যবস! প্রভৃতি উপলক্ষ 

তরুণ বয়ম থেকে বার বার তাকে ঘরছাড়া করেছে৷ ১৮৩-০৪ শ্রীষ্টাকে 

প্রকাশিত তার ফার্সী পুস্তিক। 'তুহ ফাৎ-উল-মুণ্হাহিদিন'এর আববী ভূমিকা 

তিনি স্বয়ং তার বিভিন্ন দেশপর্যটনেবু উল্লেখ করেছেন এই ভাবে £ 1 178৮61160 
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জীবনীমূলক ্ববিখ্যাত পত্রে । এখানে তিনি নিজের প্রথষ বয়সের ভ্রমণ সম্পর্কে 
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কিপে দেখলে মনে হয় কিশোর রামমোহনের তিব্বত-পর্যটন সম্পকিত যে 

কাহিণীটি প্রচলিত আছে তার হল সতাতা। অস্বীকার করবার সম্ভবতঃ কোনও 

কারণ নেই । হিল্মস্তান বা ভারতবনের হীমানগার বাইরে যে সব দেশ তিশি 

পরিদর্শন করেছিলেন, তিব্বত সেগুলির অন্ু তম হওয়া অসম্ভব নয়। « পাটনা, 

বারাণশী ও উত্তর ভাবের স্বদূরবর্তী আরও অনেক স্থান যে তিনি ভ্রমণ 
করেছিলেন তাঁর প্রমাণ তাঁর মোকদ্দমা-সংক্রান্ত নথিপত্রের মধোই আছে। ১১ 

কঞ্জোপলক্ষে বঙ্গ-বিহ্বাপের শানা স্থানে তাকে বাস করতে হয়েছিল এবং রংপুরে 
অবস্থানকালে তাকে ইংরেজ-সরকারের দূত হয়ে দুর্গম পার্বত্য পথ অতিক্রম করে 
ভুটান-বাজা পর্ধস্ত পরিদর্শন করতে হয়েছিল ।১২ এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে 
হিন্দী ও উদ ভাষাঘয়ে ভার অধিকার ছিল প্রায় মাতৃভাষা বাঙলারই মত এবং 

সম্ভবত: কোনও একটি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাও তিনি কতকটা আয়ত্ত 

করেছিলেন ।১৩ স্তরাৎ এই পর্যটনপর্বে জনজীবন ও জনসংস্কৃতির অগ্তুরঙ্গ 

পরিচয় লাভে তাঁর ভাষাগত কোনও অস্থবিধা বা বাঘাত ঘটেমি। দুঃখের 

বিষয় বামমোহনের পর্টক-জীবনের কোনও স্বরচিত ধারাবাহিক বিবর্ণ 

আমাদের হস্তগত হয়নি কিন্ত আর এক প্রসঙ্গে তিনি যে উক্তি করেছেন 

তা থেকে হয়তো এই দেশভ্রমণের পশ্চাতে কি উদ্দেশ্ট ছিল সে-বিষয়ে কিছু 

ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। পূর্বোল্লিখিত আত্মজীবনীমূলক পত্রে অন্যত্র আছে : 
*] 1১0৬ 4610 ৭ 509776 আ15]) 00 51516 [010106, 21)0 00817 ৮5 

[70615917781] 00561৮9010785 ৪ 00015 01509100810 15518061100 215 

[031)1)615, 01050012)5, 7€1161097) 2170 1901)0098] 1050610000175” 1১৪ 

অন্ততঃপক্ষে ১৮১৬-১৭ শ্রীষ্টাব্ষ থেকে রামমোহন যে ইউবোপ-যাত্রার সংকর 

করেছিলেন এমণ প্রমাণ আছে ।১ এই সিদ্ধান্তের মূলে যে মনোভাব ছিল তা৷ 

তার নিজের স্বীকৃতি অগ্ুযায়ী বাক্তিগত পর্বেক্ষণলন্ধ অভিজ্ঞতার মাধামে 

ইউরোপীয় জীবনচধা ও রাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণতর ও' গভীরতর জ্ঞান 
আহরণ। এই উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হয়েছিল দীর্ঘ চোদ্দ বৎসর পরে দিল্লীর বাদশাহের 
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দৌঁতাকাধকে উপলক্ষ করে। একই প্রেরণার বশে তিনি আমেবিক! 
পরিদর্শনেও ইচ্ছুক ছিলেন ও এক সময়ে স্থির করে ফেলেছিলেন ১৮২৪ খ্রীষ্টাবে 

তিনি আমেরিকা যাবেন ।১* তার এই বাসন পুর্ণ হয় নি। যাই হোক এই 

সবের থেকে ধরে নিলে অন্যায় হবে না, রামমোহনের বিশ্বাস ছিল প্রতাক্ষ 

অভিজ্ঞতা ভিন্ন দেশপরিচয় সম্পূর্ণ হয় না; এবং বাহা উপলক্ষ যাই হোঁক সার 

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পর্যটনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্াঁয় জীবনধারা 

সক্ষে অন্তরঙ্গ হওয়া । এই দেশপরিক্রমাই রামমোহনের ভারতচিন্তাকে এত 

বাস্তবান্থগ ও জীবন্ত করে তুলেছিল। স্বদেশ সম্পর্কে তার জ্ঞান কেবলমাদ 
দেশী-বিদেশী কিছু পুথির পাতায় আবদ্ধ থাকেনি। জনৈক ফরাসী মনীষী 
বলেছিলেন, অন্গণীলনের বিষয়বন্ত সম্পর্কে প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ না করে,_দূর 

থেকে অন্সন্ধান করতে গেলে কখনও কখনও একটি গ্রস্থাগারকেই একটি দেশ 

বলে ভুল করবার সম্ভাবনা থাকে (4৯ 07৬৪91116] 101]8 ৪ 10016 062 585 
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2০0] 15001581506 080. 0855) বামমোহন সে ভুল করেন নি। 

স্বদেশ সম্পর্কে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে রামমোহনের 

তারত-জিজাসা তরুণ বয়স থেকেই অগ্রসর হয়েছিল স্থবিস্তীর্ণ অধায়ন ও 

অন্রশীলনের পথে । ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাতা বিদ্যার চর্চা তিনি আরম্ভ করেন 

পরিণত বয়সে। তীর জ্ঞানচর্চার দু বুনিয়াদ প্রতিষ্টিত হয়েছিল এদেশের 
টোলচতুষ্পাঠী-মক্তব-মাদ্রাসায় প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির মাধমে । ফলে ভারতীয় 
বিদ্বার প্রাচীন ও মধাযুগীয় এতিহা কেবল যেতার স্বাভাবিক মনীষাঁকে সমৃদ্ধ 

করেছিল তাই নয়, তা সম্পূর্ণভাবে তার সত্তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। পাশ্চাতা 
'ওরিয়েপ্টালিস্ট এর কেতাবী দৃষ্ট দিয়ে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির বিচার করতে 
অগ্রসর হন নি। সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সা ভাষাত্রয় প্রাচীন ভারতীয় ও 

ইললামী মননভাগ্াব্রের তিন চাবিকাঠি । আর কে না জানে ভারত-ইতিহামের 
মধাযুগে ইসলামের বাষ্নৈতিক ও সামাজিক প্রভাব যেমন বহুবিস্তাবী তেমনি 
গভীর? উক্ত তিন ভাষায় অগাধ পাণ্ডিতা অর্জন করার ফলে ভারতীয় হিন্দু ও 

মধাযুগে ভারতে ন্ুগ্রতিষ্ঠিত ইসলামীয় জ্ঞানরাজ্যে রামমোহনের সঞরণ ছিল 
অনায়াস ও অবাঁধ। বাঙলা, হিন্দস্থানী ও ইংরেজি বাতীত আরবী ও 

ফার্সীতেও তিনি কথোপকথন করতে পারতেন»* এবং গদাপদ্যাত্মক সংস্কৃতরচনা 
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কার যেট্রক পাওয়! গেছে সেখানে লিখনশৈলীর প্রসাদণগ্ডণ আজও আমাদের 

মুগ্ধ করে 1১৮ ইসলামের সঙ্গে গভীর পরিচয় তার চিন্তাকে তিনভাবে প্রভাবিত 

করেছিল। কুরাণ শরীক অধায়নেব ফলে হিন্দ্ধর্নের প্রচলিত প্রতীকোপাসনায় 

তাঁর বিশ্বাস শিথিল হয় ও তিনি আজীবন নিশ্ছিদ্র একেশ্বরবাদের অন্তরাগী হয়ে 

ওঠেন | ছ্বিতীয়ত: ইসলাম ধর্ের মুতাজিল] সম্প্রদাষের যুক্তিবাদ ও আপেক্ষিক 

স্কাবমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী ব্ভল পরিমাণে তাঁর অসম্প্রদায়িক ও বিচাঁরশীল মনোভাব 
গঠনে স্কায়ক তয় । উপবান্থ বযোবুদ্ধিল সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুফী মবমীয়তাবাঁদের 

প্রতি ক্রমশ গভীব ভাবে আরুই হথে পাডেছিলেন । হিন্দ ব্রহ্গবিদ্তার সঙ্গে তার 

পরিচয় মুখান উপনিষদ, ব্রঙ্গন্র। ৪ গীহা মোক্ষশান্্েশ এই প্রস্থানজয়ের 

মাধামে। পেদাশ্থ অনগলন প্রগশিত হিন্দ প্রতিমাপূজাম তাব শিথিল বিশ্বাস 

সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ কাণে দিয়েছিল । উন্ুকালে বৈদান্ধিক এ বেদাম্থ-বাখাতারূপেই 

যগিও তার প্রসিদ্ধি, তধু মতাভাবত, বামায়ণ, পুবাণ, তন্ত্র ইতাদির সঙ্গে তার 

পরিচয় যথে্ট গভীর ছিল । হিন্দ ষডদর্শন, ধঃ়শাস্ত্, স্বতিনিবন্ধ ও লৌকিক 

কাবাদি তিনি যত্ব করেই পড়েছিলেন । তাঁব বিচারপগ্রস্থগুলিতে ও জীবনের 

ঘটনাবণীর মধো এই স্বিস্তীর্ণ অধায়ন-অন্তশীলনেব প্রচুর প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ 
প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে । সম্ভবত তরুণ বয়সে তিব্বত-পর্যটন ও ভুটান-ভ্রমণের 
সময়ে রামমোহন কিছু পরিমাণে মহাযান বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে আসেন । উত্তর- 
কালে কথোপকথনপ্রসঙ্গে একবাব তিনি বেভাঃ আলেকজাগ্ডার ডাফকে 

বলেছিলেন, বৌদ্ধ ব্রিপিটক তিনি অধায়ন করেছেন ।* রামমোহনের মৃত্যুর 
পরে স্থাগুফোর্ড আনট 'এথেনিউম" পত্রিকার অক্টোবার ৫, ১৮৩৩ সংখায় যে 

স্বতিকথা লেখেন তাতে তিনি উল্লেখ কবেছেন, মাঁণকতলার বাডীতে একবার 

এক নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ সন্নাসীর সঙ্গে রামমোহনের দিনব্যাপী বিচার-বিতর্ক 
হয়; আনট স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন 1১* তা ছাড়া বৌদ্ধ সাহিত্যের. 
সঙ্গে রামমোহনের সংশ্রবের প্রতাক্ষ প্রমাণও আছে। ১৮২৮ শ্রীষ্টাকে তিনি 

বাঙলা! অন্তবাদ সমেত সম্ভবত কোন ও বৌদ্ধ আচার্ধ প্রণীত 'বজ্রস্চী" গ্রন্থটির এক 

সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন । রংপুরে বাশকালে (১৮*৯-১৮১৫ ) তিনি 

'কল্পস্ত্র' ইতার্দি কিছু জৈন শান্তগ্রন্থও অধায়ন করেছিলেন বলে প্রকাশ ।২৯ 

সবশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন, উত্তরভারত পরিভ্রযণ, বিশেষত কাশ-প্রবান 

এবং হিন্দী ভাষায় অধিকারের ফলে তিনি ভারতীয় মধাযুগের ভক্তি-আন্দোলনের 

১ 



সঙ্ষে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন এবং এব শ্রষ্টা সম্ভতমগ্ুলীর সঙ্গে সর্বদা 
আধ্যাত্মিক নৈকটা অনুভব করতেন। 'প্রার্থনাপত্র' (১৮২৩) শীর্ষক পুস্তিকায় 

এই প্রসঙ্গে তার উক্তি ম্মরণীয় £ “দশনাম! সন্গাসিদের মধ্যে অনেকে এবং গুক- 

নানকের সম্প্রদায় ও দাদুপস্থী ও কবীরপন্থী এবং সম্ভমতাবলম্বী প্রভৃতি এই 
[রামমোহন ব্যাখ্যাত সার্বভৌম একেশ্বরবাদী ] ধর্মাক্রান্ত হয়েন; তাহাদের 
সহিত ভ্রাতৃূভাবে আচরণ করা আমাদের কর্তবা হয়।”২২ এই ভাবে কালামু- 

ক্রমিক বিচার করলে দেখা যায় প্রাচীন ও মধাযুগে বিকশিত ভারতীয় চিন্তাণ 

প্রধান ধাবাগুলির প্রায় সব কটিব সঙ্গেই বামমোহনের চিত্তেব যোগ স্থাপিত 

হরেছিল।২৬ বাহা দেশপরিক্রমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মানস কালপরিক্রম] | 
এই ভাবে দেশে ও কালে ভারত-পরিক্রমার মাধামে রামমোহন যে বিশিষ্ট 

মানসিক প্রবণতাঁটি লাভ করেছিলেন তা ছিল তার জীবনদর্শনের ভিত্তিম্বরপ | 
ঘনিষ্ট দেশপরিচয়ের ফলে ভারতবষীয় সংন্বতি ও জীবনচর্যার প্রতি তিনি যে 

শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধেব অধিকারী হয়েছিলেন তার আভাস তার রচনার মধ্যে 

বভ স্থলেই পাওয়া যাবে। ডঃ টাইটুলাবের সঙ্গে বিতর্কের প্রসঙ্গে এক স্থানে 
তিনি উক্তি করেছেন হ “1605 0176 2২৪ 0 1166111661705 1071 10101) 

01)6 (01)115091) 5895 ৮2 812 11)0610060 060) 0136 151051151), 1)6 120681)5 

0176 11)009400001% 06 05860] 006201)8101081 2105, ] ৪10 7884 09 

6%007255 10% 25561) 2100 2190 170 81210100067 0116 10) 12519৩1 

00 901617)06, 11061806016 01 [২6116101), ] 00 1706 70111016186 

[01720৮৮2216 018060 81)061 2185 01911690101, 501 05 2 12121151006 

00 1015001 10 1008% 106 01০9৬৬0 0090 005 ভ/০119 ৬৪৩ 11716006601 

00 080 21706500915 101 0006 9150 082৬7 01 10005/16086, ৬/1)1০1) 

50197861017) 110 01)6 77850 8170. 081)]58 00 0006 (3040658 0 ৬৬150), 

5 1)8%6 5011] ৪ 0191109500101081 2170 501980903 18910813986 ০ 

097 0৮1), 9/10101) 150067315155 05 (0000 00106 128010178 100 

৩8101000 5201555 50161700190 01 80508.06 10685 ৮/101)0810 

১১::0571778 055 17778088601 60161807618. 1২৪ নিজ সংস্কৃতি সম্পর্কে 

গববোধের এমন স্পষ্ট উদ্দাহরণ আর কি হতে পারে? 772 13727787021 

4428425 এর তৃতীয় সংখ্যায় গ্রিসনারী প্রতিপক্ষকে তিনি বলেছেন, 

১১. 



ইউরোপীয়গণের গার্স্থা জীবনের নৈতিক বিশুদ্ধতা ভারতীয়দের চেয়ে মোটেই 
বেশা নয়: “49 00 006 00018] 06801 85011960 €0 01600 05 006 

[11001] 10181002515 08৮7 ৪ ০0108101501) 70606219096 

00106500 001800100 0£ 0)6 10705858100 0080 0৫ 006 11109018105 

04 01096, 60 5150 17616 0106 £05965€ 06206161505 11657 ০৪ 

৪3 81101) 2 01300106 15 21)01615 1016181) 00 006 70165210 ০018- 

0০৬5৬, ] 76509817) 00556]6 (ো। 50:015886681016 ৪ 50916০0 

19061 9079161161)5101) 0080 10 03161060505 £60618] 015- 

[01695016.” 1২৪ ত্রান্মলমাজের প্রথম অধিবেশনে (৬ ভাত্র, ১২৩৫; ২৩ 

আগস্ট ১৮২৮ ), আচার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যে উপদেশ দেন, তারাাদ চক্রবর্ত 

কত তার ইংরেজি অনুবাদ সম্পর্কে কোনও ইংরেজ বন্ধুর নিকট.তিনি মস্তবা 
করেন, ব্যাখানটির মধো যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে তা হল “..-*'-086 
8110])1101) 0017)1161)61)51৮ €1)555 2170 00161901017 ড/10101) 015৫1)- 

£0191) 006 16118109815 06116 8170 ৬0191010 1010062115 ৪0000 0 

0196 ০0 0196 10099 ৪1)01600 18010175 06 096 2৪10) 2150 50111 

801,160 00 0 006 10015 171181)0621760 700100170৫6 00611 

705661151২৯ ব্রাঙ্গণসেবধির ইংরেজি সংস্করণ 101)6 9781)171771081 
14198951196 এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এই গর্বমিশ্রিত শ্রদ্ধার স্ষুটতর 

প্রকাশ লক্ষ করাযায় £ 4] 15 /৪11-1070%/1) 60 006 আ1)016 আঅ০]ণ, 

01091 1)0 19601916 01) 6210) ৪16 120016 001612150 00217 006 [71700095 

1০ 06115৮৪ 91] 1061) 00 706 ৪0018]19 9101)11) 076716801০0 

[)1৬11)6 06169061706 1910] 60010008085 0১৪ 89০00 06 €৬ছাচে 

121881915 5৪৩০ ৪19] 00101071601) 3.-1”২৭ এমন উদ্দাহরণ আরও 

বাড়ানো চলে। বেশ বোঝা যায়, ভারতীয় জীবনচর্যার সঙ্গে এক ঘনিষ্ 

আত্মিক যোগ তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বস্তছিল এবং এর ফলে তিনি এক 

গভীর স্বাজাত্যবোধেব অধিকারী হয়েছিলেন। তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় 

এই স্বাজাত্যবোধ পূর্ণমাত্রায় প্রাতফপিত। শিক্ষিত সমাজকর্তৃক পশ্চিমের 
সেই অন্ধ অন্থকরণের যুগেও আহার-বাবহারে তিনি ছিলেন সর্বাংশে ভারতীয় । 
তৎকালীন সন্ত্াস্ত ভারতবাশীর মৃনলমানী দস্তরের পোশাক এদেশে ও ইউরোপে 

১৭ 



সর্বদা তার অঙ্গে শোভা পেত। তার মধ্যান্ছের আহার ছিল সম্পূর্ণ বাঙালী 
ধরনের, রাত্রে তিনি খেতেন মুসলমানী খানা । এদেশে ইংরেজি শিক্ষা 
প্রবর্তনের ছারা মেকলে এক শিক্ষিত গোষ্ঠী সি করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন 
ধার] হবেন £ 41150191) 11) 01900 87১0 17) 0010], 00006118011 

685065, 111 00117109179 8150 11817001815 82180 1 1180611600৮ 1২৮ 

রামমোহন পশ্চিমের অনুরাগী ও পাশ্চাতা বিদ্যায় সিদ্ধ হয়েও এ স্প্রের মতিমান 
প্রতিবাদ। এই স্তজ্ে ১৮২২ সালের ৩১ জানুয়ারী সংখা! 08105068 

[০০৪] এ প্রকাশিত ৫ মার্চ ১৮২২ সংখা! “সংবাদ-কৌমুদী'র বিষয়স্চীর 

অন্তর্গত সপ্তম প্রসঙ্গটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি হল একখানি 
“660 09170176006 076 810501015 0৫ 0005 :00180/00 

০6 50175 801৮25 ৮1709 101410015 01061 0%/77 1081717575 ৪10 

০050000$ 1 0:06 08৪10 0065 90070080101) 06 [০- 

6৪079.” |২*ক রামমোহন প্রতিষ্ঠিত এই বাঙলা সাঞ্চাহিক পত্রখানিতে অন্ধ 

পাশ্চাত্যাঙ্করণ সম্পর্কে কি জাতীয় আলোচনা প্রকাশত হত-পত্রের বিষয়বন্ত 

থেকে তার কতকটা আন্দাজ পাওয়। যায়। এ বিষয়ে ত্দানীস্তন হিন্দু কলেজে 

শিক্ষাপ্রাপ্ত 'ইয়ং বেঙ্গল' গোঠঠার সঙ্গে তার দৃষ্টিভঙ্গীব পার্থকা লক্ষণীয়। সপ্তম 

অধ্যায়ে প্রসঙ্গটি যদিও বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে তবু এখানে সংক্ষেপে 
অল্প কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন । “ইয়ং বেঙ্গল' দলত্ুক্ত বেশ কিছু তরুণের 

চিত্তে ইংরেজি শিক্ষা মাদকের নায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে তার! 

সাময়িক তাবে মানসিক ভারসামা হারিয়ে ফেলেছিলেন । এদেরই প্রতিনিধি- 

স্থানীয় মাধবচন্দ্র মল্লিক সগর্বে দিখেছিলেন+ 2 00676 06 805 00008 
15061 162৬ &1) 0080 21006] 01 009 £1210705 10010 11901 ৮5101) 

00030 81010776706, 16 13 17100001510, 4100 1 00615 05 ৪1750101178 

0080 2 165810 85 006 10650 11790000067) 016 €511, 1015 01117 

00909900-..1*২১ ফোঁটা তিলকধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখলেই বিদ্ধপ, নিষিদ্ধ 

খান খেয়ে আন্ক্নুলন ও ভুক্তাবশেষ বক্ষণণল প্রতিবেশীর গৃহে নিক্ষেপ, 

ঠাকুরঘরে মন্ত্রের পব্িবর্তে হোমাবের 'ইলিয়াড' আবৃত্তি, প্রকাশ্তে রাপান 

প্রভৃতি উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল 'আচরণেও তাদের দ্বিধা ছিল না। অবশ্ট গভানগু- 

গতিকতা ও জীর্ণ আচারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহী মলোভাৰ এই সব কাজের 
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মধো প্রকাশ পেয়েছে তা শ্রদ্ধার যোগা। এ কথাও স্বীকার্য যে এই তরুণ দল 

উত্তর জীবনে আত্মস্থ হয়ে াপন আপন প্রতিভার বলে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন 

ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং এদেরই মধা থেকে আবিভূ ত হয়েছিলেন 
মাইকেল মধুকদপের মত কবি, রামগোপাপ ঘোষ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধায়ের 

মত বাষ্্রপীতিঠিপুণ দেশকল্যাণকর্মী, শিবচন্্র দেব ও গামতন্থ লাহিড়ীর মত 

তচরিজজ আদশশিষ্ঠ পুকষ, ভূদেব মুখোপাধায়ের মত স্থিতধী শিক্ষাবিদ, 

প্যাবীঠাদ মিত্র, কিশোবীচাদ মিত্র মত মাদশবাদী সাহিত্যিক ও সংগ্কারক, 

রাধাণাথ শিকদারের মত বৈজ্ঞাশিক প্রতিভাসম্পন্ন মন্পীষী, রলিককুষ্ণ মলিকের 

মত নিভগক, ম্পঞ্টবক্তা, সংস্কারমুক্ত জ্ঞানী ও রাজনারায়ণ বস্থর মত ঈশ্বরভক্ত ও 

স্বদেশপ্রেমিক | কিন্তু হিশু কলেজলনধ ইংরেজি শিক্ষার মাধামে পাশ্চাতা 
সভাতার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম পগ্নটিতে এদের চিত্তে যে অস্থিরতার সঞ্চার 

হয়েছিল তার বশবতী হয়ে এর! স্বদেশীয় সভাতা ও সংস্কৃতির প্রতি সম্পৃণ 
শ্রচ্ধাহীন হয়েছিলেন । এ সতা অন্ীকার করবার উপায় নেই । এমন অশ্রদ্ধা 

পোষণ করা পামমোহনের পক্ষে অসম্ভব ছিল। মনম্বী লেখক অজিতকুমার 

চক্রবতীর ভাষায় : “রামমোহন বায় পরিষ্কার বুঝিয়াছিলেন যে পাশ্চাত্য জ্ঞান- 

বিজ্ঞানের আলোকে আমাদের ধ্শান্্কে আমরা না পড়িতে পাবিলে কোন 

কালেই তাহার শিতা তত্ব এবং খণ্ডকালের হিসাবেও তাহার নিগুঢ তাৎ্পধ 

আমরা ধবধিতে পাধ্ব পা।" রামমোহন রায় তাই পশ্চিমের দিকে দেশের 

মুখ ফিবাইয়াছিলেন যাহাতে দেশেন দিকেই সেই মুখখানা তাল কবিয়া 

ফেবে | হেয়ার, মেকলে বা ডিরোজিয়োর মত তিনি স্প্রে মনে করেন নাই 

যে হিন্দমভাতার মধো শিখিবার কিছুই নাই, যাহা কিছু আছে তাহা পশ্চিমের 

সভাতার ভাগারে ।”* এই সামগ্স্তাবোর ও ভবিস্যদুষ্টি 'ইয়ং বেঙ্গল' গোটাতুত্ক 

অধিকা, শ তরুণের মানসিক উন্মেষের প্রথম পর্বে দৃশ্যমান নয়। ভারত্বদে 

আধুনিক হগেব প্রানন্তে বামমোহনের আবিভাবই প্রমাণ করেছে, ভারভেনু 

ঠিজন্ব সভাতাব প্রাণশক্তি তখনও শিঃশেষিত হয়নি । দেশে নবাগত পাশ্চাতা 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে 'এদোশের শ্রীচীন ও মধাযুগীয় আধাত্মিক ও 

সান্কৃতিক য্লাবোধগুলিকে পরীক্ষা করে যথোচিত গ্রহণ-ব্জনের মাধামে 

সেগুলিকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করবার ও এর দ্বারা নৃতন যুগোপযোগী 
জীবনদর্শন গড়বার কাজে তিনি অগ্রণী হয়েছিলেন। তার গভীর দেশচেতলা 
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'৪ দেশতএমই এ ব্যাপারে তার পথপ্রদর্শক ছিল। মেকলের দস্তোক্কিকে তা 

শেষপর্যন্ত মিথা প্রতিপন্ন করেছিল । 

প্রাণবস্ত ভাবতীয় চিত্ত যে বিদেখা সংস্কৃতি ও ভাবধারাঁকে কখন অশ্রস্থা 

করে নি ভারতবধেন অতীত ইতিহাসে তার বধ এজির আছে । এই এঁতিহাগত 

গ্রহণশল মনোভাব রামমোহদনের চিস্তাধারারও এক বিশিষ্ট লক্ষণ। তার 

জীবশের ঘটপাবলীন কালক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভারতীয় ভাবধাবাস্ব 

তাব জীবনদর্শনের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি রীতিমত ইংরেজি ভাষা 

এ পাশ্চাতা বিছ্বাব অন্শীলণ আবন্ত করেছিলেন । তার ব্রঙ্গবাদের প্রতিচা 

উপনিষদ্-ব্রন্গস্তত্রে। একেশ্বববাদের প্রনিষ্ঠটা ইসলামে, যুক্তিবাদেব ভিত্তি 

মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মন্বাদ ও তর্কপদ্ধতিতে । ভাবতবমের মধাযুগীয় ভক্তি- 

পস্থিগণের সংগীতাশ্রমী উপাসন] পদ্ধতি তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ণণ কবেছিল ।০১ 

বৌদ্ধধর্মের তত্বভাগের না হলেও বর্ণাশ্রমবিরোধী উদার সামাজিক দৃষ্টির তিনি 

মন্ঠবাগী ছিলেন এব” এই মনোভাব তার ১৮২৮ খ্রীষ্টান্জে প্রকাশিত 

'জনটী" নামক সংস্কত গ্রন্থেব অন্ঠবাদে প্রতিফলিত।৩২ ইউরোপীয় 

ম্নজগতের গভীরে যখন তিনি মাঁনসযাত্রা শুরু করেন (সম্ভবত অষ্টাদশ 

শুকর শেষ বা উনবিংশ শকেব প্রথম দশকে এর সুচনা) তখন এই ভাবে 

প্রাচা ভাবধাবরায় আত হয়ে তাব মনরে জমিটি তৈরী হয়ে গিয়েছে। 

বামমোহনের জীবনদর্শনের এই অগ্াদশ-শতকীয় বুনিয়াদটিকে সর্বদা যনে 

গাখলে তীব চিন্তার বিচাব ও ম্লায়ন আমাদের পক্ষে সহজ ও সম্পূর্ণ হবে। 

&াব জীবনের পরবর্তী অধায়ে বভ সাধনায় অজিত পাশ্চানা বিদ্যা ছিল এই 

মৌল প্রাচা ৪ ভারতীয় চিন্তার পরিপূরক | 

ভিগবীর অধীনে রংপুরে কর্মরত থাকা কালে তিনি আমেরিকার স্বাধীনতা- 

ঘুদ্ধ ৪ ফবাসী বিপ্রবের অন্তনিহিত মানবপ্রগতির আদর্শের প্রতি আকষ্ট হল 
এবং এ দুটি এতিহািক অন্ভাদয়ের পিছনে যে জ্ঞানদীপ্ধ দার্শনিক চিন্তার প্রেরণা 

ছিল তার সঙ্গে পরিচিত হন। বেকণ, লক, নিউটন, হিউম, গিবন, ভোলতেয়ার, 
ভোলশি, টম পেইন প্রমুখ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, এঁতিহাসিক ও সমাজ- 

তাত্বিকদের রচনা এই পর্বে তার প্রধান পাঠ্য ছিল। ১৮১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে 

কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করবার পর শ্রীধমের তত্ব ও ইতিহাস হয় তাঁর 

বিশেষ অনুসন্ধানের বন্ধ । সম্ভবত উনবিংশ শতাবীর তৃতীয় দশক থেকে তিনি 
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ব্রিটিশ দার্শনিক জেরেমি বেস্থাম ও জেম্স মিল ব্যাখ্যাত হিতবা্দী দর্শন ও 
সমাজতত্ব অধায়ন করতে আরম্ভ করেন । এই দর্শনের মুখ্য প্রবক্তা বেস্থামের 

সঙ্গে তার ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতাও গড়ে উঠেছিল। জীবনের শেষ পর্বে সম্ভবত 

তিনি তৎকালীন পাশ্চাত্য (মুখ্যত ব্রিটিশ) সমাজতন্তরবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে 
পরিচিত হবার সুযোগও পেয়েছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ সমাজতস্ত্রবাদের 

প্রবন্তা ববার্ট ওয়েনের সঙ্গে তার তর্কবিতর্ক ও ওয়েন-পরিবারের সঙ্গে 

বাক্তিগত যোগাযোগ ও পত্রালাপ ম্মরণীয়। এই সংক্ষিপ্ত হিসাব থেকে দেখ! 

যাচ্ছে তদদন্শিন্তন পাশ্চাত্য জগতের মুক্তিবাদী ও আধ্যাত্মিক ছুই চিন্তাধারারই 

গভীর অনুঞলন বামমোহন করেছিলেন । এক্ষেত্রে ভার জ্ঞানের পরিধি ধম, 

দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত, বাষ্রুবিজ্ঞান ইত্যাদি সর্ববিষয়ে বিস্তী+ ছিল। তার 

সংঙার ও দেশগঠনমলক কাধাবলীর প্রতোকটিকে স্বাতন্্রভাবে বিচার না কবে 

সেগুলির মধো যদি একটি মুল স্তর আবিষ্ধাবের চেষ্টা কণা যায় তাহলে দেখ! 

ধাবে, যে আদশকে তিনি জীবন্বাপী সাধনার দ্বারা কপদান ক?তে চেয়েছেন 

তা পাশ্চাতা চিন্তার উক্ত এভিহ্দ্বয় কর্তৃক সুমাজিত তার মৌল ভারত-চেতশারই 

প্রকাশ । 
রামমোহগের সম্মুখে দেশগঠন সংক্রান্ত ছুটি প্রবল সমস্যা ছিল। তীর 

সময়ে ভারতবদের মধাধুগীয় রাষ্ট্ব্যবস্থা সম্পূণ বিধ্বস্ত ; অতীতে শিবদ্ধদৃষটি 
সামস্তচত্র কর্তৃক প্রভাবিত আঞ্চলিক স্বারখের খাত-প্রতিঘাত ভাবতবষীয় রাজ- 

শীতির একমাত্র বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে । এই পরিস্থিতিতে অথও ভারতবাষ্ট্রের 

কল্পণ। পধস্ত লুধধ। অপর পক্ষে ভারতে যে বিদেশ শাসনের স্ত্রপাত হয়েছে 

তা এমন এক সভ্যতার প্রতীক যা আধুনিক কালের নৃতন জ্ঞানবিজ্ঞান ও 

প্রযুক্তিবিষ্ঠায় বলীয়ান । দেশে নবাগত এই সত্যতা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল 

জাতীয়তার এক নৃতপ সংজ্ঞা । উক্ত সংজ্ঞান্সারে একজাতিত্ব ও রাস্ত্ীয় 
অথগ্ডত্ব_এই ছুটি প্রতায় অবিচ্ছেগ্যরূপে পরম্পরন্িব। যুগসন্ধিক্ষণে 

হ্বদেশচিস্তায় বামমোহনের সর্বাধিক কৃতিত্ব তিনি আদর্শ নির্বাচনে ভুল করেন 

নি দেশের ভবিষ্তুৎ প্রগতি ও কল্যাণের জন্য সামায়কভাবে ইংরেজ শালনকে 

স্বাগত জানিয়েছিলেন । তান একথা জানতেন, ভারতবাসীকে একজাতিরুপে 

গড়ে তুলতে হলে যে সার্বভৌম বাষ্টগঠনের প্রয়োজন ভারতবর্ষের স্বাথেই তার 
গড়ন পশ্চিমী ছাচের হওয়া আবশ্তক, প্রাচীন বা মধাঘুগের ভারতীয় 

্ৈ 
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রাষ্ট্রবাবস্থা সেক্ষেত্রে অচল । ইংরেজ-শাসনের প্রতি এই অনুকূল মনোভাব 
রামমোহন খেকে শুরু করে উনবিংশ শতকীয় নবজাগৃতির প্রায় সমস্ত 
চিন্তানায়কের মধ্যে লক্ষণীয় ৬১ কিন্ত এখানে প্রশ্ন জাগে তদানীস্তন ভারতবর্ষের 
পক্ষে ইংরেজশাসনকে মঙ্গলজনক মনে করলেও বামমোহন কি একে ইতিহাসের 

এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসাবে মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন? তাঁর 

বিভিন্ন রচনায় এ প্রশ্বের উত্তরের ইঙ্গিত বরয়েছে। ভারতবর্ষের পক্ষে 
ইংরেজশাসনের মঙ্গলকারিত্ব সম্পর্কে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন 

তাঁযে শেষ কথা নয় এবং ভতবিষাতে যে এ বিষয়ে পুনবিঠারের প্রয়োজন হতে 

পারে এমন সম্ভাবনার কথা উল্লিখিত হয়েছে তার 90161 [২6008115 
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11617 1% তলতগ পালামেণ্টের সিলেট, ক্মিটিব নিকট প্রেরিত তার 

সাক্ষোব অন্য ক ভবনবগে হংরেজছেপ স্থায়ী বদবাস-মমসা সংক্রান্ত শ্মারক- 

লিপিতে 9 নি ভবিষাতে ইহ ব্জেশাসনঘুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষে আবিভাবের 
সস্তাবণাতে। কাক করেছিলেন এবং ইতলগ্ ৭ উক্ত স্বাবীন্ ভাবতবষের 
পারস্পরিক পাাতপম্পক অক্ষুন্ন থাকবে এমন আশা গকাশ করেছিলেন £ 

৮... ১111 ২1116141521) 10181)]1581৮21707655)015 00000020191 
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13170010710 7611675),) &15৭ 000719615 » 1৩৬ ভারতবধের ভবিষ্যৎ হ্বাধীনতার 

এই কম“ কামঙ্মাহনেশ ক্ষণিক চিস্তাবিলাম ছিল না। সমগ্র রামমোহন- 

গোদা সত্বত এব দ্বাণ) তাবিত ছিলেন । রামমোহনের মৃতার পর প্রসন্নকুমার 
ঠাকুববে, তাপ সম্পাদিত 'রিফদার? পত্জিকার স্তপ্তে এই বিষয়ে একই মন্তব্য 

করতে দেখা যায় । পঞ্চম পরিশিষ্টে প্রসন্নকুমাবের প্রাসঙ্গিক মতামতের কিছু 

বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ সব তো গেল ভবিষ্ৎ সম্তাবনাব ইঙ্গিত। 

এ ছাড়াও প।মমোহন সমকালীন ফরাসী পর্যটক ভিকতর ঝাকম ও নিজের 

একাস্ত সচিব স্যাগুফোড আনটকে এই প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তা স্পষ্ট প্রমাণ 

করে, ভাবত যে চিরকাল ইংরেজ শাসনাধীন থাকবে না এ তার স্থির বিশ্বাস 

ছিল। প্রথম জনের সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, “ভারতৰধের 
পক্ষে এখনও আরও বেশ কিছু দিন ইংরেজ অধিকারের প্রয়োজন যাতে সে 

যখন তার বাই্নৈতিক স্বাধীনতা পুনকুদ্ধার করবে তখন তাকে অনেক কিছু 
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শ্বভকর বস্ত হারাতে না হয় (1 এট 01100670161) 065 7110655 
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হাতা ভবিষাতে ইংব্জেশাসনমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষ ₹". ইঈড়িহাসের অনিবাধ 

“দ্ণন্তি এ বিষয়ে রামমোহনের মনে অন্তত কোনও সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা 

ছেল নাঁ। অংনটের সাক্ষা আলও স্পট £ 4176---. 717 5 00010611016] 

60767655551 01 00001001776 81081101৩07 

[০ ৪: হিতে 0 নিচে ৪75 তি 00600000015 09০0.৩ 

(11677561563 -, ০1৩৮ দেখা যাচ্ছে ভারছে ব্রিটিশ বাঁজত্ব কতদিন থাকা 

4য় সে-সম্পর্কেও বামমোহনেব একটি শির্দি্ট ধাবণা ছিল। তিনি 

মগভর করেছিলেন. ইতব্জশীমনের ক্ত্রে পাশ্গতা সভাতাব সংস্পর্শ 

গ্ঘতপক্ষে অর্ধশতান্দী কাল শা পেলে ভারদ্বর্মেৰ পুণকুজ্জীবন সন্থব পয়। 

»একয় স্বাপীনতা- সংগ্রামের পর আসবে তাব পরবে | 'এই কারণে তাব সময়ে 

বর প্রপ্তিতঠঠিত ইঈতব্জশাসনেব উচ্ছেদকল্পে কোনও আন্দোলনের শত্রপাত করা 

রি যুক্তিযুক্ত মনে কবেন শি পরাধীনতার বেদনা অনুভব করা সন্বেও 

(দশে ভবিষ্যৎ কলাণের আশায় বিদেশী শাসণকে মেনে নিয়েছিলেন । 

“লণ্ু থেকে প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে লিখিত এক পত্রে তাকে বলতে শোনা যায় : 
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কিন্ত এই পাশ্চাতা সংস্পর্শ দ্বারা ভবিষ্যৎ দেশগঠন তরান্থিত হবে কি ভাবে 

এ কোন পথে? এই প্রশ্নের উত্তর খুজতে হলে সর্বপ্রথম “আধুশিক' বিশেষণটির 

|সজ্ঞ নির্ধারণ করতে হয়। 'মধাযুগ' থেকে “আধুনিক” যুগে উত্তরণের খুলে যে 
সামার্জিক প্রক্রিয়াটি কাধকরী হয়েছে সে-লম্পর্কে রামমোহন ও তার মণ্ডলীর 

মরার প্রয়োজন। পাশ্চাত্য জানবিজানে 
ামমোহনের চিত্ত অন্প্রবিষ্ইট ছিল এবং সমকালীন পাশ্চাত্য সভ্যতার 
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ইতিহাসেরও তিনি অঙ্রাগী পাঠক ছিলেন । তার সন্ধানী দৃষ্টিতে এ সতা ধরা 

পড়েছিল যে রেণেশণাসের কাল থেকে ফরাসী বিপ্লব অবধি ইউরোপের 

আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণীর অভ্যুত্থান ও সংগঠনের মাধ্যমে 

আনীত অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্টরব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমুল পরিবর্তনের ফলে। এই 

রূপান্তর জীর্ণসংস্কার নয়, পরিপূর্ণ বিপ্লব_ মধ্যযুগীয় সামস্ততন্ত্ের স্থলে সম্পূর্ণ 

নৃতন এক শ্রেণীতস্ত্ের অভিষেক । এই সমাজবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতেই আধুনিক 
জ্ঞান-বিজ্ঞান  প্রনুক্তিবিগ্ভাব এতিহাসিক গুরুত্ব। অষ্টাদশ শতাবীর শিল্প- 

বিপ্লব বুর্জোয়াশ্রেণীর এই এঁতিহাসিক অগ্রগতিকে অত্যন্পকালের মধ্যে প্রায় 

অবিশ্বাশ্তরূপে তরান্বিত করেছিল। এর ফলে প্রায় অকল্পপীয় উৎপার্দন-শক্তির 

সষষ্টি হল এবং ইতিহাসে নবোখিত এই শ্রেণীর উৎপাদন-ব/বস্থার উপর 

সর্বতোমুখী ও সামগ্রিক কর্তৃত্ব স্থাপিত হল। ইউরোপের অর্থ নৈতিক ও 

সামাজিক বাবস্থার এই মৌল রূপান্তর থেকেই জন্ম নেয় নবধুগের নৃতন জীবন- 
দর্শন যা মধাযুগীয় সমস্ত অন্ধসংস্কার ক্রমশ অস্বীকার ও বর্জন করেছে ও 
মানুষের বাক্তিম্বরূপকে পূর্ণ মধাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে । ফরাসী বিপ্লবের 
মাধামে নবধুগের রাজনৈতিক মুক্তির আদর্শ স্প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিক্রিয়া- 
শল প্রাচীন বাবস্থার সংরক্ষণে দৃঢপ্রতিজ্ঞ রাষ্শক্কিসমূহের বিরদ্ধে জাতীয়তাবাদ 
ও গণতন্ত্রের যুগ্ম আদশে উ্,দ্ধ বুর্জোয়াশ্রেণীর নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা- 
সংগ্রাম উনবিংশ শতাবীর ইউরোপীয় ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

ধর্জোয়াশ্রেণীর এই এতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে মাকৃন ও এঙ্গেল্সের 
কিছু সুপরিচিত উক্তি আমরা এই প্রসঙ্গে ম্মণ করতে পারি; “পু১০ 
10০908601516, 1)155011081]5, 1085 [19960 ৪ 1000950 1:6৬01000- 

৪79 080 1106 000186091516 ড1)212৬€7 11388 £০9০ 0196 0967- 

138130, 185 046 ৪0 500 00 ৪11 66008], 08018101081, 1051110 16. 

18010105.*-77 10108506610) 0196 250 00 9100 আ 51108000815 ৪০0৬10 

০৪1) 0017)8 ৪৮০০. [01395 80002301181760 7070615 £87 ৪0108591176 

18510191) 09518001055 0২010081 ৪071601505 8150 00040 ০8010807815; 

££ 1983 501300০060 5স80)019175 01380 60০ 119 0056 815806 ৪1] 69006 

€3:00)569 0£ 7১81:10193 2150 010058065. ৭196 ০০031801515 ০৪75180 

85190 আ103000 ০0150813015 155 0100101715808 006 13800120670 0£ 
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8601516 0011176 105 1016 06 5০821020108 100180760 5৪15, 1395 

01686000016. 1799516 21701790165 ০0109558] [9:06 01085 

6091 1356 ৪1] [07205601176 £217618010195 60£601)61. 901016০0101 

০0% 08006560105 60 1081, 228.01)11)615 2901158001) 0৫ ০0০- 

[0190 01000505217 88110010016, 5062110-1709 5189 002, 1911 

০৪, 212061৩ €616:8015, ০1681011075 06 10015 ০0196116105 0: 

০৪10৮821001, ০2081158001) 0৫6 11525, 1)015 00241800183 ০018- 

10750 006 01 006 £001)0--ড01)86 8211161 56106051380 2৮13 &. 

[16961700810 0086 5001) 01000800152 £01055 81017006160 11) 006 

180 ০৮ 50০18] 18001” ?০ অবশ্ঠ এটা জান] কথা, মার্কস ও একঙ্গেল্স 

বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রশংসা করে একথা লেখেন নি- বুর্জোয়া শোষণের স্বরূপ 
উদ্ঘাটিত করে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীকে পুঁজিবাদী বুর্জোয়া মালিকপ্রেণীর বিরদ্ধে 
সংঘবদ্ধ হতে ভাক দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য । কিন্তু অকল্পিতপূর্ব সামাজিক 
শক্তিরূপে এই বুর্জোয়াশ্রেণীর অভ্ভারথানই যে মধাযুগের অবসান ঘটিয়ে আধুনিক 
যুগ ও আধুনিকতার স্ষ্টি সম্ভব করেছে সভ্যতার এঁতিহাসিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 
তাঁদের এ স্বীরুতিও ছিল দ্বিধাহীন ও মুক্তকঠ। আশ্চর্ষের বিষয়, মার্কস ও 

এঙ্ষেল্স যার প্রবক্তা সেই বিশিষ্ট সমাজদর্শনের সঙ্ষে কোনও পরিচয় বা 

মতসাদৃশ্ঠ না থাকলেও রামমোহন ও তার ক্ষুদ্র মণ্ডলী তাদের পূর্বেই এই 

বিশ্লেষণাত্মক সামাজিক দৃষ্টি স্পষ্টত আয়ত্ত করেছিলেন এবং এর সাহায্ো 

বাঙলাদেশের পাশ্চাতা সংঘাতজনিত সমকালীন সামাজিক ও অর্থ নোতক 

পরিস্থিতির বিচার করতে অগ্রসর হয়েছিলেন । প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ছারকানাথ 
ঠাকুর, রাজরুঞ্ণ সিংহ প্রভৃতির সহযোগিতায় রামমোহন ১৮২৯ স্রীষ্টাবে 867891 

[75181 নামক যে চতুর্ভাষী ( ইংরেজি-বাঙলা-হিন্দস্থানী-ফার্সা ) সাপ্তাহিক 

পত্র প্রকাশ করেন তার ১৩ জুন ১৮২৯ সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়েছে : 
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০ 21) 0056 3156 ৪ 002 00556156 080170.৮ 1৪১ এতিহাসিক জ্ঞানে 

সমৃদ্ধ এই উক্তির কিঞ্িৎ বিস্তারিত আলোচনা আমাদের করতে হবে পরবর্তী 
ষষ্ঠ অধায়ে। বর্তমানে এইটুকু মনে রাখাই যথেষ্ট, এই মধাবিত্ত শ্রেণী- 
চেতনার পরিচয় রামমোহন প্রাতষ্ঠিত বাঙলা সাপ্তাহিক পত্রিকা “সংবাদ- 

কৌমুদী'র পৃষ্ঠাতেও অলভা নয়। “সংবাদ-কৌমুদী'র কোনও সংখা এখন 
পর্স্ত আবিষ্কৃত না হলেও এর প্রথম নয় সংখার বিষয়স্থচী ইংরেজি অনুবাদে 
সমসাময়িক 0910809 ]0001581-এর ৩১ জানুয়ারী ১৮২২ সংখায় প্রকাশিত 

হয়েছিল। তার মধ্যে তৃতীয় সংখায় প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় রচনার 
বিষয় £ “41500)51 9190681] [0 0106 30৮61080061) 60 09102 11000 

70610 06132৮0151)0 50175106171010,) 6115 56110115  [9015761017 

00061 10101) 0106. [010016 01755 0৫ 15 180৮6. 31101605 17101 

নিট 0102 ৮781) 06 010796] 1%1501081] 2০106 8170. 0162. 00061). 18২ 

সমাজের এই নৃতন শ্রেণীর বিস্তাস ও বূপাস্তর সম্পর্কে চেতন! ও মধাবিত্ত 

শ্রেণীর এতিহাসিক ভূমিক! সম্পর্কে স্থম্পষ্ট ধারণা প্রমাণ করছে, রামম্যেহনের 
মতে মধাবিত্ত শ্রেণীই হবে ভবিষ্যৎ ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজের মেরুদণ্ড । 
সমসাময়িক জগতে পাশ্চাত্য বাষ্্রগুলির স্থসংগঠিত মধাবিত্ত শ্রেণী প্রভাবিত 
বিপ্লব আন্দোলনগুলির দুটি মৌলিক আদর্শ ছিল জাতীয়তাবাদ ও গণতন্তর। 
রামমোহন যে এই বিপ্লবাদর্শের প্রতি একান্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন একথা 

স্থবিদিত।** সুতরাং সহজেই মেনে নেওয়া যেতে পারে, তিনি বিশ্বাস 

করতেন পাশ্চাতা শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে ভারত একজাতিবূপে 

সংগঠিত হবে এবং এদেশের ভবিস্তৎ সংবিধানের ভিত্তি হবে গণতত্ত্ব। এই 
গণতান্ত্রিক দেশ শেষপর্যস্ত অবশ্যই হবে স্বাধীন। স্বাধীন ভবিষ্যৎ ভারতের অস্তিত 
যে তার কল্পনায় ছিল তা পূর্বেই দেখা গেছে। ভবিষ্যৎ ভারতের গঠনতন্ত্র 
সম্পর্কে ভার চিন্তার আরও কিছু পরিচয় আমরা পেতে পাবি তার 
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জীবনের শেষ পর্বের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে । গত শতাব্দীর কুড়ির দশকে 

কলিকাতায় ঘন তিনি স্তুপ্রতিষ্টিত তখন তিনি সম্ভবত কতকটা ইংজত্তীয় 

সংবিধানের ভক্ত । “মিরাঁৎ-উল্-আখবার” নামক যে ফার্সা সাপ্তাহিক পত্র 
তিনি প্রকাশ করেন (১৮২২) তার দ্বিতীয় সংখ্যায় বিতিন্ন শাসনতন্ত্র 

একটা তুলনামূলক বিচার আছে। সেখানে তিনি স্বৈররাঁজতন্ত্র (82030106 

010138109 ), অভিজাততন্ত্র (0115:007705 ) ও প্রতাক্ষ গণতন্ত্র ( প্রাচীন 

গ্রীক গণতন্ত্রের অন্থরূপ বাবস্থা ফেক্ষেত্রে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীন নাগরিক 

বাট পরিচালন বাঁপারে অংশগ্রহণ করবার অধিকারী )_এই তিন পদ্ধতির 

শাসনকেই ( ভারতের পক্ষে ) অনুপযুক্ত গণা করে বাতিল করেছেন । মনে 

বাখতে হবে শেষোক্ত বাবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শ পূর্ণ ভাবে বূপায়িত হলেও 

ইতিহাসে তাঁর সার্থক প্রয়োগস্থল প্রাচীন গ্রীসের ক্ষুদ্রায়তন নগবপাষ্ট্রগুলির 

বাইরে বিশেষ কোথাঁও দেখা যায় না। ভারতের মত নান1 গোষ্ঠী-জাতি-ধর্ম- 

ভাষা অধাষিত বিশাল দেশে তার কল্পনাও অসম্ভব। সে যুগে রামমোহনের 
গণতন্ত্রচিত্তায় এই সতর্কতা ও অত্ত্দূ্টি সত্যই বিষ্ময়কর । কিন্তু তখন পর্যস্ত 

ইংলগ্ডের সাংবিধানিক বাঁঞ্ততন্ত্রের উপরই তাঁর আস্থা । এ বাবস্থা গণতান্ত্রিক-_ 

কিন্তু সর্বসাধারণের পরিবর্তে শাসনকাধের ভার নির্বাচিত জন্প্রতিনিধিগণের 

উপর ন্যস্ত; রাজ! সেখানে নামে সর্বোচ্চ শাসনকর্তা হলেও জনসাধারণের 

( অর্থাৎ জনপ্রতিনিধিগণের ) ইচ্ছায় চলতে বাধ্য ( 0১6 63:6০00৮6 00৬21: 

৪1,00210 106 00100710660 00 ৪. 510615 17901৬19081) 017 50750161017 

0৪ 176 00 1706 11700110766 01)2 1355 25081011960. 05 032 180101 : 

ড/1101) 123 06610 €%0061161)065] 00 02 002 10550 0£ 211 10117)5 

০0 £9৬100171)0 7 51706 17. 0015 ০856 00৩ 51016563108 ১6 

209৬6: 01 /2001)1116 006 01002601089 ০0৫ 006 6%600616 

8০৮60000200 7 10101) 15 00850011850 0০ ০০৮ 006 8০০৭ 11] 

0105 90155 )15৪ কিস্তু জীবনের শেষপর্বে ইংলগ্ডে অবস্থানকালে ক্রমশ: 
দেখা যাচ্ছে ইংলগীয় সংবিধানের এই শূহ্বগর্ভ রাজতন্ত্রে তাঁর বিশ্বাস যেন 
অস্তহিত হয়েছে । ইংলগ্ডে রামমোহনের অস্তরঙ্গমহলের একাংশের তার 
মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব হতেই বিশ্বাস জন্মেছিল যে তিনি রাঁজনীতিতে 
সাধারণতন্ত্ বা 163115810190এ বিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন। জেম্স 
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সাদার্লাণ্ড বা স্তাগুফোর্ড আর্টের মত ধাধা তাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে 
জানতেন তাদের উক্তিতে এর সুম্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।*ং রাজভক্তি 
ইংরেজচবিত্রের ( অন্তত: উনবিংশ শতকীয় ইংরেজচরিজ্রের ) অন্যতম বৈশিষ্ট্য ) 

সাদদার্লাণ্ড ও আন্নট এক্ষেত্রে বাতিক্রম ছিলেন না। রামমোহনের সাধারণতন্ত্র- 
প্রীতি এদের কাছে সম্ভবত কিছুটা অস্বস্তি ও অস্বাচ্ছন্দোর কারণ হয়ে 
উঠেছিল; ব্যাপারটির উল্লেখ করেই তাই তারা সযত্বে প্রসঙ্গটিকে এড়িয়ে 
গেছেন। সাদার্লাণ্ড তো একটু সাফাই গাওয়ার ভঙ্গীতে একথাও বলে 
ফেলেছেন__সাধারণতন্ত্রের প্রতি বামমোহনের অন্থরাগ থাকলেও তিনি 

ইংলগ্ডের পক্ষে একে প্রয়োজনীয় মনে করতেন না) তাঁর মতে রামমোহন 
480101160 16100110917150) 11 056 20500806 150 07০58100 00861 

4১106110810 01150 আ 61], 1৪৯ কিন্তু তার্দের উক্তি থেকে একথাও 

পরিষ্কার বোঝা যায়, ত্দানীস্তন ইংলগ্ডের ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের 

ঘৃ ধারণ ছিল রামমোহন রাজনীতিতে সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাসী। এর কিছু 
প্রমাণও বর্তমান লেখকের হস্তগত হয়েছে। ইংলগ্ডে পৌছে রামমোহন প্রথম 
পদার্পণ করেন লিভারপুল লহবে। এখানে রেভাঃ উইলিয়ম স্বোর্সবীর সঙ্গে 
তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। উত্তরকালে তীর স্বতিকথায় স্কোর্সবী স্পষ্ট 

উল্লেখ করেছেন, রামমোহন ইংলগডে প্রকাশ্ত আলোচনায় বাজনীতিপ্রসঙ্গে 

খুব সাবধানে কথাবার্তা বলতেন, কেন না তিনি জানতেন, তাঁর সাধারণতান্ত্রিক 

মতবাদ ইংরেজদের কাছে প্রীতিপ্রদ হবে না ( 4১৪16, [ 57006156170, 68 

1015 16000110817 56000061905 আ০০]এ 1806 91070 ৮615 £6176:5] 

8০020081)06,--16 5002 ০8110100915 11) 10150 30০16) 012 

ঢ০0116108] 90150. )1৭ ই্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে রক্ষিত রামমোহন 

সংক্রান্ত একটি অপ্রকাশিত সমসাময়িক বিবরণ এ বিষয়ে কিছু অতিরিক্ত তথ্য 
সরবরাহ করে। ১৯ মার্চ ১৮৩২ রামমোহনের এক ইংরেজ বন্ধু ( ছঃখের 

বিষয় তিনি নিজ নাম উল্লেখ করেন নি) তার সঙ্গে নান! বিষয়ে দীর্ঘ আলাপের 
পর উক্ত সাক্ষাৎকারের বিবরণটি লিপিবদ্ধ করেন। দেখ! যায় আলোচনায় 
রাজনীতি, ধর্ম, সংগীত প্রভৃতি নান! প্রসঙ্গ উঠেছিল। সাধারণতন্ত্রবা ৫- 

00175810150) সম্পর্কেও তার! আলাপ করেছিলেন। বিবরণকাঁর এই সুত্রে 

রামমোহন সম্পর্কে বলছেন £ “৬1618 106 19680 1017815 (0৬ €10- 
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8010170116 8£81056 70 ;--7৮ 18৮ গণতান্ত্রিক দেশ হওয়া সত্বেও রাজা 

ব। রাজতন্কের পপ্রাত ইংবেজ জাতীয় চবিত্রে যে দুর্বলতা আছে সেটুকু তার 

দৃষ্টি এডায়নি-__কগোপকথনপ্রলঙ্গে অণতিপবে তিনি তা নিয়ে সঙ্গীর সঙ্গে 

সরিদ্ধ কৌতুক কাবেতেন (477 00515 15 2 1681 87602.01010 6170 00 

[২০৬৪] 11) 0515 06010৮১1)6 0017010060) “71061 1 9750 ০8006 

2100 5৮৮ 0106 00 ২০017557072 1 100 015059 ০0% 0051655 

& 71101015617)61715 27,1 250800113151061705 07 ৮7010015  101005 ] 

00001110070 00610106107150 10৮6 1070 50101251715 11) 07611: 

90011017607 ৬7৭ 17 50106 ভাযেত 001:50108]]$ ০0101920020 7100 

00610.” )। ততবাৎ একথা নিরাপদে মেনে নেওয়া চলে শেষজীবনে 

রামমোহন রাজতঙ্ত্রের মোহমুক্ত হয়েছিলেন এবং প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের 

সঙ্গে সাধাবণতম্ব্ের যোগকেই আদর্শ বাষ্বাবস্থা ভাবতে স্তর করেছিলেন। 

সম্ভবতঃ ফ্রাম্দ ৪ আমেরিকার দৃ্রাস্ত এবিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের কারণ 
কেননা এই ঢুই দেশের সঙ্গে তার নিবিড় আত্মিক যোগ ছিল। আমেরিকার 

স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও ফরাসী-বিপ্লবের আদর্শ তাকে যৌবনকাল থেকেই গভীর 
ভাবে আকধণ করেছে। অল্প সময়ের জন্য হলেও ফ্রান্স পরিদর্শন করবার 
অবসর তিনি পেয়েছিলেন যদিও তাব আমেরিকা দর্শনের স্বপ্ন সফল হয়নি | 

অবশ্য আমেরিকাস্থ কোন কোনও বন্ধুকে লিখিত পত্রে তিনি আমেরিকার 

তৎকালীন শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ম্পষ্টত শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। স্থৃতরাং 

ভারতবর্ষের ভবিষাৎ সম্পর্কে ভার পূর্ণ পরিণত ধ্যানটি যদি তিনি সবিস্তারে 
প্রকাশ করে যাবার স্থযোগ পেতেন তাহলে আমরা সেখানে ভারতকে 

জন্প্রতিনিধিযলক সাধারণতম্ব (061070০1800 500011০) রূপে কল্পিত 

দেখতে পেতাম এ অঙ্থুমান ন্যায়সঙ্গত ভাবেই করা চলে। দুঃখের বিষয় 
অকালম্ৃতা তাকে এই অবসর দেয়নি । 

রামমোহনের ভারতচিস্তার আর এক বৈশিষ্টা, তিনি এই বিশাল ও বিচিত্র 
দেশকে কেবলমাত্র হন্দু জাতির, বাসতৃমি ও হিন্দসংস্কৃতির বিকাশভূমি রূপে 
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কল্পনা করেন নি। অথচ হিন্দুধর্মের ব্যাখাতা ও হিন্দুসমাজের সংস্কীরপ্রয়াসী 

হিসাবে এরূপ একদেশদপ্রিতা তার মনকে আচ্ছন্ন করলে সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে 
'তা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত হত না। তার রচনার মধো বার বার 

তার এই ধারণা অতি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত দেখা যায় যে ভারতবধধ হিন্দু- 

মুসলমানের যৌথ বাসভূমি। এদেশে আঁট শতাব্ীবযাপী মুসলিম শাসনকালে 
মুসলমান সভ্যতার ঘে দৃঢ বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে অন্বীকাঁর করলে 
ইতিহাসকেই অস্বীকার করা হয়। ধর্মবিতর্কে রামমোহন যেখানে খ্রীষ্টীয় 

মিশনারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন সেখানে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান 

উভয় ধর্ম ও সম্প্রদায়ের স্বপক্ষে তার ক উচ্চারিত । ব্রাহ্মণ সেবধি'র (১৮২১) 

ভূমিকাতে তার এই মনোভাবের স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ; “..*ইদানীস্তন 

বিশ বমর হইল কতক বাক্তি ইংবেজ যাহার! মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও 
মৌছলমানকে তাহাদের ধর্ম হইতে প্রচাত করিয়া খিষ্টান করিবার যত্ব নানা- 
প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক 

সকল রচনা ও ছাপা করিয়া! যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের 

ধর্মের নিন্দা ও হিন্মুর দেবতার ও খষির জুগুপ্না ও কুৎ্সাঁতে পূর্ণ হয় (0) দ্বিতীয় 

প্রকার এই যে লোকের দ্বাবের নিকট অথবা রাজপথে দাড়াইয়া আপনার ধর্মের 

ওঁৎকধ্য ও অন্যের ধর্মের অপরুষ্টতাস্চচক উপদেশ করেন () তৃতীয় প্রকার এই 

যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিন্বা অন্য কোনে! কারণে খি ষ্টান হয় তাহাঁদিগো 
কর্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ৎসকা জন্মে ।” 

এর পর রামমোহন তার যুক্তিকে আরও সম্প্রসারিত করে বলছেন-_ বঙ্গদেশে 

রাজশক্তি ইংরেজ এবং সেই সুবিধা নিয়েই মিশনাবীরা হিন্দ-মুসলমান প্রজার 

ধর্মের এমন নিন্দা ও উৎপীড়ন করতে সাহসী হচ্ছেন। তুকণ, পারস্য প্রভৃতি 
ক্বাধীন মুসলমানরাষ্ট্রে তাঁদের এমন আচরণ করবার স্পর্ধা হবে নাঃ কিন্ধ"" 
মিসন্রি বা ইংরেজের অনধিকাঁরের রাজ যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রতৃতি 

দেশে যাহ! ইংলগ্ডের নিকট হয় এরূপ ধম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন 

তবে ধর্শার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্ধের যথার্থ অন্গামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে 

পারেন (1) কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের 
নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দূর্বল ও দীন ও ভয়ার্ত প্রজার উপর ও 

তাহাদের ধর্মের উপর দৌরাত্ম্য করা ফি ধর্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় 
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ঢ0810105... ?”+* ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবেশ আলোচনা" 

প্রসঙ্গেও দেখা যায় রামমোহনের এই দৃষ্টিভঙ্গী অব্যাহত । তিনি সর্বদা ম্মরণে 
রেখেছেন এ দেশ হিন্দু-মুসলমানের মিলিত নিবাস এবং এই ছুটি উপাদানকে 

হ্ুনিপুণ ভাবে মেলাতে পারলেই ভারতীয় জাতিগঠন সম্পূর্ণ হতে পারে। 

পার্লামেপ্টের সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে প্রদত্ত তার সাক্ষ্যে এ বিশ্বাস উজ্জলরূপে 

প্রকাশ পেয়েছে ঘে দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গল নির্ভর করবে হিন্দু ও মুসলমান 
সম্প্রদ্দায়দ্বয়ের সহযোগিতার উপর যে হেতু এদের বিশিষ্ট গুণগুলি অনেকাংশে 
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[061)05.”1৭১ সরকারী কাজে লোক-নিয়োগ সংক্রান্ত প্রশ্নে দেখা যায় হিন্দু 
ব্রাহ্মণ সম্তান রামমোহনের মন আশ্চর্যরকম সংস্কারমুক্ত | “4১16 01)2 10806 

19 ৮-855685075 £6176181]% 00007966180?” সিলেক্ট কমিটির এই প্রঙ্থের 

উত্তরে রামমোহন বলছেন ; “5৮ 2162 £61)618119 3০: ৪0115 ০ 
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দেশে তৎকাল প্রচলিত ফৌজদারী আইনে যে সন্তরান্ত ও শিক্ষিত মুসলমাঁনরাই 
তুলনায় অধিক পারদর্শা এ কথা রামমোহন তাঁর সাক্ষ্যে বেশ জোর দিয়েই 
একাধিক স্থলে বলেছেন ।*৪ ১৮২৬ গ্রীষ্টাকবে জুবী আইনের বিরুদ্ধে 

রামমোহনের উদ্যোগে ছু'শ-একুশটি স্বাক্ষর-সংযুক্ত যে আবেদনপত্র প্রেরিত 
হয় তাও হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রতিবাদ। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে একশ 

ছাব্বিশ জন ছিলেন হিন্দু ও পঁচানব্বই জন মুসলমান” সুতরাং হিন্দু 

মুসলমান উভয় সম্প্রদীয়ের সহযোগিতা ও মৈত্রীর পথই যে ভারতীয় 
জাতিসংগঠন্রে উপযুক্ত পথ রামমোহনের চিন্তায় এ সত্য ধর পড়েছিল। জাতি 
হিসাবে ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমানের ঘোগ্যতার প্ররশ্নেও দেখা যায় তাঁর কোনও 

হীনমন্যতা (11766110785 50100168) নেই । সিলেক্ট কমিটির পক্ষ থেকে 

তাকে “৬1080 ০80911115০৫ 1000৬ 20061 4০ 01065 0095259 ? এই 

প্রশ্ন করা হলে তিনি দ্বিধাহীন উত্তর দিয়েছিলেন £ “[1065 11956 0136 

8806 ০2821] 01 17000610610 85 ৪7) 0096] 015111560 

290০16.1** বৃদ্ধত আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তার ক্রম-অভিব্যক্কির ইতিহাসে 
রামমোহনের এই সুস্থ সামগ্রিক জাতীয় চেতনা বিশেষভাবে স্মরণীয়, কেনন! 
উত্তরকালে স্বদেশী আন্দোলন, চরমপন্থী আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনের 
কোনও কোনও পর্বে একে সংকীর্ণ ও উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবোধের ভ্বারা খণ্ডিত 
হতে দেখা গিয়েছে। জাতীয় আন্দোলনের এই পায়ে রামমোহন জীবিত 
থাকলে সম্ভবতঃ “ঘরে-বাইরে'র নায়ক নিখিলেশের মতই সাবধানবাণী উচ্চারণ 
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করতেন ঃ “ভারতবর্ধ যদ্দি সত্যকার জিনিষ হয় তা হলে ওর মধ্যে মুসলমান 

আছে।” 

ভারতননের সভাতা রুধিভিত্তিক । এদেশের জনসাধারণের অধিকাংশ 

গ্রামবাসী ও রুধষিজীবী। এই বর্ণণা সাম্প্রতিক কালের পক্ষেও সতা,_ 

বামমোহশের সমকালীন ভ্ডাবহ সম্পর্কে তো আরও অশেক বেশা যথাযথ । 

জাতির মেরুদণ্ুম্বরপ দেশের বিশাল রুধককুলের মঙ্গল চিন্তা রামমোহনের 

জাতীয়তাবোধ ও উদার মানবিক দৃষ্টিণ ভিত্তিম্ববপ ছিল। বেন্িঙ্কের কাছে 

তদাশীল্তণ ভূমিবাবস্থা সম্পর্কে তিনি থে স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন ও 

পাললামেণ্টের মিলের, কমিটিপ সাঁমনে তিনি যে সাক্ষা দিয়েছেন তার মধ্যে 

প্রকাশ পেয়েছে দেশেব দাপিদ্রালাপ্তিত রুষকেব প্রতি তাঁর গভীব সহান্ভূতি। 
ইংরেজ প্রবর্তিত বাযওয়ারি ও. চিথস্বায়ী-উভয়বিধ ভূমিবাবস্থার ফলে 
ভারতীয় কুলুকণ অবস্থা যে উত্তবোত্তব শোচশীয় হয়েছে এ কথা তাব সাক্ষো 

তিনি ছ্বিধাহীণ ভাবেই ঘোঁষণা কবেছিলেন ।"* জমিদারের অর্থলিপ্লা ও 

শোষণ 'এবং বাজকণ্চাপিবুন্দেব উৎ্পীভনের হাত থেকে কষকগণকে রক্ষা 

করবার উদ্দেশ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষের কাঁছে তার কয়েকটি স্ুনিিষ্ট স্থপারিশ 

ছিল। এবিময়ে কিছু নৃত্ন তথা বর্তমান লেখকের হস্তগত হয়েছে এবং সেই 

স্তরে দ্বিতীষ্ পরিশিষ্টে কিছু বিস্তাবিত আলোচন1 করা হয়েছে; এখানে তাব 

পুরাবৃত্তি পা করে শুধু এক বলাই যথেষ্ট হবে, তিনি প্রস্তাব করেছিলেন 

কষকগণের উপব কণেধ বোঝা আর না বাড়িয়ে তা চিরদিনের মত নির্দিষ্ট করে 

দিতে হবে 2 *৮0006170আ ১৪০৪1) ৪০০এ 00010 00006 01,65 1750 

101৮ ৬2015 179৬: 8107016 006 18100190105 €0 250 2:0817) 076 

£011 [06851151061 31 18145 00 0009] 9৬1) 58015800101) ৪130 09 

301006551৮6 €%20010105 60 12156 0106 1:21) 01 0) 010581015 00 

076 0070050 09531016 66670, 0016 ৮৪1 1285 [০৪07 02090095601 

96200610106 006: 00701001801 0106 70685810% 15 81080111651 0 

1176610106 813১ 10101)27 10015752 0৫ 16100 018 81) [912661)06 ড্য1)2- 

506৮ 6].......” |৫৮ অর্থাৎ রামমোহনের মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেবলমাত্র 

জমিদারের সঙ্গে নয়-_রায়তের সঙ্গেও হওয়া দরকাঁর। ভারতবর্ষের মত 
কষিপ্রধান দেশে এইভাবে নিঃস্ব গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের স্বার্থরক্ষার উপায় 
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নিদেশ করে রামমোহন তবিস্তৎ জাতিগঠনপন্থার ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন। 
নবগঠিত নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও গ্রামীণ কৃষকসমাজ সম্পর্কে তার এই 
ধারণার কথা মনে রাখলে বোঝা সহজ হয় কি কারণে তিনি এদেশে 

ইউকো* গণের স্থায়ী বসবাস বা 'কলোনাইজেসন” এর পক্ষপাতী ছিলেন । তার 

বিশ্বাস ছিল-_ইউবোপীয়গণের.উদ্যমশীল চরিত্র ও মূলধনের সংস্পর্শ পরোক্ষভাবে 

এদেশে একটি প্রগতিশল মধাবিত্ত শ্রেণীকে ক্রুত সংগঠিত ও শক্তিশালী 
হতে সাহায্য করবে; এবং ভূমাধিকারীরপে একটি ইউরোপীয় সম্প্রদায় 
ভারতে প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের অবলঙ্বিত বিজ্ঞানসমৃদ্ধ উন্নততর কুধিপদ্ধতি 

এদেশের কৃ'বকার্ধে নবযুগ আনয়ন করবে। স্মরণ বাখা উচিত তিনি যোগ্য, 

উন্নতচবিত্র ও সুশিক্ষিত ইউরোপীয় ও নশিষ্পস্তরের অর্ধশিক্ষিত বেপরোয়া 

ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষীর মধ্যকার পাক্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তার 

প্রত্যাশা ছিল ভাবতে যদি ইউরোপীয় বসতি গড়ে ওঠে তা হলে বসবাসকারীবা 
পাধাধ্ণতঃ প্রথম শ্রেণীভুক্ত হবেন ও তারা এদেশকে সম্পূর্ণ নিজের বলে গ্রহণ 

বসবে | এ্বপ্র অবশ্ত সফল হয়ান। কিন্তু সে যুগে এমন স্বপ্ন রামমোহন 

একা দেখেন নি; ডিবোজিও ও তত্প্রভাবিত নবাবঙ্গ গোগীও এই উন্নত শ্রেণীর 

ইউবোগীয়গণের ভাঁরতে বসতিস্থাপন বাঁ কলোনাইজেসন্*”এর স্বপক্ষে মত 

প্রকাশ করেছেন। তা ছাড়া ভারতের সঙ্গে সম্পফিত ইউরোপীয়গণের মধো 

গুণগত বিভাগ-নির্ধারণের অভ্যাসটিও বামমোহনের সময় থেকে দীর্ঘকাল 

পযন্ত ভারতীয় চিস্তানায়কদের মধ্যে টিকে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে 

রবীন্দ্রনাথ কৃত “বড় ইংরেজ" ও “ছোট ইংবেজ'-এর পার্থক্যও মনে পড়ে। 

এই পথে জাতীয় সংহতির ভিত্তি রচনা সম্ভব হলেও একটি মুল সমস্ত! 
অমীমাংসিত থেকে যায়। ভারতবধের অসংখ্য প্রাকৃতিক ও সংস্কৃতিগত 

বৈচিত্র্য সত্বেও যে হ্বতক্কর্ত ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক দেশচৈতন্য ভারতবাসী 
বহুযু্গ ধরে অন্তরে পোঁষণ করে এসেছে তা আদৌ রাষ্ট্রতিত্তিক নয়। তার 

মূল ব্যক্তিচৈতন্যের অতি গভীরে অবস্থিত। এই বোধটিকে জাগরিত রাখতে না 
পারলে ভারতবর্ষের পক্ষে পশ্চিমী ছাদের জাতীয় রাষ্ট্রেরে আদর্শ তার 
যুগোপযোগিতা সত্বেও গুরতরবূপে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নিজ জীবনের 

অভিজ্ঞতা ও সাধনার দ্বারা ভারতীয় প্রর্কতির' এই বৈশিষ্ট্য রামমোহন স্বয়ং 
ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন; আর নেই কারণেই তিনি নবমুগের 
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দেশোপলব্ধিকে এই পূর্ণতর ও গ্রভীরতর ভিত্তির উপর স্থাপন করবার প্রয়াসী 

হয়েছিলেন । ভারতবধের ইতিহাসে এমন প্রয়াস রামমোহনের পূর্বেও দেখা 

গেছে। আপাতদৃষ্টিতে ভারতবর্ধের অসংখ্য ধর্মমত ও ধর্মসম্প্রদায়ের অস্তিত্ 

ভারত্বাসীর মধো একটি মানসিক সমভূমি আবিষ্কারের পথে প্রধান বাধাম্বরূপ | 

এই সমস্যাটি প্রায় প্রতিযুগেই ভারতের চিস্তারাজ্যের নেতৃস্থানীয়গণকে বিব্রত 
করেছে__এবং প্রায় প্রতিবারই ইতিহাসে আমরা এক-একটি অমাধান-থত্রের 

ইঙ্গিত পেয়েছি যার কোনটি প্রচ্ছন্ন, কোনটি বা! ম্পষ্ট। উপনিষদের উদার 

্রহ্ষবাদ, এসিয়াবিজয়ী মহাযান বৌদ্ধধর্ম, সম্রাট আকবর উদ্ভাবিত দীন্-ই- 

ইলাহি, হিন্দু-মুসলমান ধর্চিস্তার সমন্বয়ের ভিত্তিতে উদ্ভূত মধ্যযুগের ভক্তি- 

আন্দোলন প্রভৃতিকে এর নিদর্শন গণ্য কবা যেতে পারে- যদিও সমাধান 

হিসাবে এর সব কটি সমান সফল বা পূর্ণাঙ্গ নয়। রামমোহনের যুগে 
পূর্বপ্রচলিত সাম্প্রদায়িক ও উপসাম্প্রদ্দায়িক ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 

এদেশে নবোগ্যমে প্রচারিত শ্রীষ্টরর্মের সংঘাত । বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর তর্ক-বিতর্ক 

ও কলহ-বিবাদ তখন প্রতিপদে ভারত-চেতনাকে খণ্ডিত করে চলেছিল । এই 

মত-সংঘর্য নিরোধে রামমোহন ছুটি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তার প্রথমটি 
হল সংগ্রামের । তিনি হিন্দু, মুসলিম ও খ্রীষ্টীয় ধর্মশান্ত্র (তৎ্সহ সম্ভবত বৌদছ্ 
ও জৈনধমের কিছু অংশ ) গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করেন--প্রত্যেক 

ধর্মে কালক্রমে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও অন্ধ আচারের স্তূপ জমা হয়, কিন্ত 
প্রকৃত আধাত্মিকতার সঙ্গে মানবসমাজে ভেদ স্ষ্টিকাবী সে-সব অন্ধ বিশ্বাস 

ও সংস্কারের কোনও সম্পর্ক নেই। সমগ্র 'তুহফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন্,-এ এই 

ছিল ততবার অন্যতম প্রতিপাগ্য । উত্তর জীবনেও ধর্মীয় রক্ষণশ।লতা৷ ও অর্থহীন 

আচারপরায়ণতাকে আক্রমণ করতে কখনও তিনি দ্বিধা করেন নি। ফলে 
সকল ধর্মের রক্ষণশীল গোষ্ঠী তাঁর উপর খড্াহস্ত হয়েছিলেন । শোন যায় 

রংপুরে অবস্থানকালে মুসলমান সম্প্রদায়ের এক ধর্মান্ধ অংশ তাঁকে হত্যার 
চেষ্টাও করেছিল। সতীদাহ উচ্ছেদে আইন পাশ হবার পরে রক্ষণঞ্ঈল 
হিন্ুসমাজের সমস্ত আক্রোশ তার উপর পড়ে ও গুপ্ত আততায়ীর ভয়ে তাঁকে 

সর্ধদা কতখানি সতর্ক থাকতে হত সমসাময়িক 001) 901] পত্রিকা তার 

বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন ।*৯ জবধৃষ্থীয় সম্প্রদায় তাকে কিরূপ হিংস্র আক্রমণ 
করেছিলেন তার প্রমাণ থেকে গিয়েছে 'জবাব.ই-তুহ ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন, 
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নামক ফারসী পুস্তিকার পৃষ্ঠায় ।*ৎ শ্রীষ্টীয় মিশনারীদের সঙ্গে তাকে ভারতবাসী 

হিম্মু-মুসলমানের পক্ষ নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। বাঙলা! ব্রাহ্মণ 
সেবধি' (১৮২১) ইংরেজি "115 15100815108] 7/882280€ ( প্রথম 

তিন খণ্ডের প্রকাশ ১৮২১; চতুর্ধ খণ্ডের প্রকাশ ১৮২৩ ) ও £0081 6০ 00৪ 

(01)715081) 001011০ পর্যায়ের তিনখানি গ্রন্থ (প্রকাশকাল ১৮২০, ১৮২১ ও 

১৮২৩ ) এই উপলক্ষে রচিত। এই সব বাদানুবাদের ভূমিতে রামমোহনকে 

দেখা যায় সংগ্রামী সংস্কারকরূপে । এ ক্ষেত্রে তিনি যুক্তিতর্কের শাণিত অন্ত 
প্রয়োগ করে ধর্মবিরোধের মূলম্বরূপ অন্ধবিশ্বাস ও প্রাণহীন আচাবের রাশিকে 
বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার অঙ্গন থেকে দূর করতে উদ্যত। কিন্তু এর পরিপূরক 
তার একটি দ্বিতীয় ভূমিকা আছে। এটি হল সমন্বয়াচার্ধের,_ধর্দ ও 
আধ্যাত্সিকতাকে নকল সম্প্রদায়ের মিলনভূমি রূপে কল্পনা এই দৃষ্টিভঙ্গীর 
বৈশিষ্ট্য | এই সমন্বয়াদর্শ বূপায়িত করতে বামমোহনের দীর্ঘ সময় লেগেছিল। 

তরুণ বয়স থেকে তিনি সার অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার উত্তর খুজেছেন শাস্ত্রে ও 

জীবনের অভিজ্ঞতায়। অবশেষে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্বে তিনি স্থাপন করেন 

ব্রাঙ্মসমাজ বা! ব্রহ্ষমভা। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এই প্রতিষ্ঠানের ন্যাসপত্রে*১ 
এর আদর্শ ও লক্ষ্য সন্ধে যে বিবৃতি আছে সেখানে বল! হয়েছে, ত্রাক্ষ- 
সমাজের উপাসনাগৃহ জাতিধর্মসম্প্রদায়নিবিশেষে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত 
থাকবে; এখানে একমাত্র অনস্ত, অচিন্ত্য, বিকাররহিত, অক্ষয়, অবিণাশী 

বিশ্বত্হ্মাণ্ডের হ্বপ্রিস্থিতিপ্রলয়কর্তা পরমেশ্বরের উপাসনা হবে; কোনও 

বিশেষ সাম্প্রদায়িক চিহ্ন বা প্রতীক উপাসনায় ব্যবহৃত হবে না বা কোনও 

চিত্র, মৃত্তি বা প্রতিমৃত্তি এখানে স্থান পাবে না) এবং উপামনাকালে কোনও 

সম্প্রদায়ের উপাদ্য দেবদেবী, ধর্মশান্র বা ধর্মগুরুর নিন্দা করা এখানে 

চলবে না| ধর্মচিন্তা ও উপাসনাপদ্ধতিকে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক 

বিশিষ্টতার উধের্বে এক সামান্য ভূমিতে স্থাপনের প্রয়াস এখানে স্পষ্টই লক্ষ্য করা 

যায়। যদি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত মান্যকে এই উপাসনামন্দিরে প্রবেশ 
“স্করবার সময়ে তাদের নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মত ও আচার ত্যাগ করবার 

অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করতে হত, তবে আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেও আত্মিক 

এক্যভূমিতে.-উপনীত হবার চিরস্তন ভারতীয় আদর্শ অবশ্ঠই ক্ষুণ হত। কিন্ত 
রামমোহনের ব্রাক্ষমমাজ সমবেত উপাসকগণ্বে কাছে এই জাতীয় আধ্যাত্মিক 
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সমীকরণ দাবী করে নি। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ভুক্তগণ 

নিজ মতে প্রত্িঠিত থেকেও জড়পৃজা, স্থল ও ,নিরর্থক ক্রিয়াকর্মের স্তর 

(প্রত্যেক ধর্মের এ্রতিহাসিক অভিব্ক্তিতে যেগুলি মূল অধ্যাত্মচেতনার 

চতুর্দিকে প্রলিঞ্চ ) অতিক্রম করে যাতে বিস্তদ্ধ সার্বভৌম আধ্যাত্মিকতার 

ভূমিতে মিলিত হতে পারেন_এমন একটি পরিবেশ ও স্থযোগ স্যষ্টি করাই 

আদে ব্রাক্ষদমাজের লক্ষা ছিল। রামমোহন স্বয়ং বিগ্রহপূজা ত্যাগ 
করেছিলেন__কিস্ত তাঁর মত জোর করে তিনি কারও উপর চাপিয়ে দেন নি__ 

এমন কি নিজ পুর্রদ্যয়ের উপরও নয়। 'প্রাথথনাপত্র (১৮২৩; এর ইংরেজি 

সংস্করণ [7017)016 908£2506101)5 60 1713 00005 1061) আ1)0 02116 ৩ 

17) 076 006 0৪ 0০৭ এক সঙ্গে একই সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল ) শীর্ষক 

পুষ্ভিকায় তিনি দেশী বিদেশী সকল ধর্মস্প্রদায়ের প্রতি মতভেদসত্বেও অরুত্রিম 

সৌহার্দা ও প্রীতিপূর্ণ মনোভাব বাক্ত করোছন। ব্রাক্ষপমাজের প্রথম পর্বের 

উপাসনাতে সর্বসন্প্রদায়ের মানুষ যে উপস্থিত থাকতেন তার উদাহরণস্বরূপ বলা 

ঘেতে পাবে, মাঝে মাঝে এখানে স্তবগানের ভার দেওয়া হত ফিরিঙ্গী ও 

মুসলমান বালকদের উপর ।*২ এই ভাবে উপাসনার হিন্দুধর্মসম্মঘত কাঠামো 

বজায় রেখেও আধাত্মিক মার্গে এক মিলনভূমির কল্পনার মাধ্যমে রামমোহন 

তার ভাবত্চেতনারই এক গভীরতর ভূমি অন্বেষণ করেছিলেন । তার প্রচেষ্টা 

সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পালের মূল্যায়ন যথার্থ: “জীবের সকল অঙ্গ যদি নষ্ট 

হুইয়া একমাত্র অঙ্গে পরিণত হয় তাহাতে যেমন সে পঙ্গু হইয়া পড়ে সেইরূপ 
জগতের তিন্ন ভিন্ন জাতিসকল যদি একাকার হইয়া যাঁয় তাহা হইলে বিশ্বমানবও 

পঙ্গু হইয়া পড়িবে। বাজা রামমোহন এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াই ভারতবর্ষের 

ভিন্ন ভিন্ন সমাজ, ধর্ম এবং সাঁধনাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়! এক ছাচে ঢালিয়া নৃতন 
করিয়া গড়িবার চেষ্টা করেন নাই। হিন্দকে তিনি হিন্দু রাখিয়া বড় করিতে 
চাহিয়াছিলেন, মুসলমানকে মুসলমান রাখিয়াই বিশ্বমানবের অভিমুখী করিতে 
চাহিয়াছিলেন, শ্রীষ্ীয়ান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলঘ্িদিগকে নিজ 
'নিজ সিদ্ধাস্ত এবং সাধনে স্থপ্রত্বিষ্ঠিত রাখিয়াই সেই সকল সিদ্ধান্ত ও সাধনের 
মধ্যে যে সনাতন সত্যের ও কল্যাণের ধারা প্রবাহিত, যুগে যুগে সাধক এবং 

সিদ্ধ মহাজনপরম্পরায় যে সত্য ও কল্যাণের আশ্রয়ে নিজ নিজ জীবনে সিদ্ধিলাভ 
করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে ফুটাঁইয়৷ তুলিয়াই নিজেদের সাম্প্রদায়িক ধর্মকে 
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উদার বিশ্বধর্মের প্রতি উন্মুখ করিতে চাহিয়াছিলেন।'.মেই মহামিলনক্ষেত্রের 
পথ গড়িয়া তুলিবার আশাতেই রাজা! '্রহ্ষসভা'র প্রতিষ্ঠা করেন ।:" ভারতবর্ষ 

আপনার বৈচিত্র্যে একটা! ক্ষুদ্র বিশ্বের মতন ।***এখানে বহু ভাষা, বু ধর্ম, বহুবিধ 

সামাজিক রীতিনীতি বহু আচারপদ্ধতি, বহু সাধনা এবং সভ্যতা আসিয়া 
মিলিয়াছে। এই ভারতে যদি এক মহাঁজাতি প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা হইলে 
এই সকল বৈচিত্র্য এবং বৈষম্যকে যথাযোগ্যভাবে বজায় রাখিতেই হইবে ।"". 

আধুনিক জগতে ভারতবর্ষকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহার এই প্রকৃতিগত 
ধর্মান্থরাগকে নষ্ট করিলে চলিবে না। ধর্ম যেখানে সংস্কারবদ্ধ হইয়া নিজের 

প্রাণত৷ হারাইয়াছে সেখানে তাহাকে সংস্কারমুক্ত করিয়া সজীব করিতে হইবে; 
যেখানে সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে সেখানে উহাকে উদার হইতে হইবে, কিন্ত 
ভারতের ধর্মপ্রাণতাকে নষ্ট করা তো দূরের কথা, উপেক্ষা করিয়াও একটা 
জাঁতিগঠন করা সম্ভব নহে। আর অন্যদিকে হিন্দুকে মুসলমান কিংবা 

মুসলমানকে হিন্দু অথবা হিন্দু এবং মুসলমান উভয়কে খ্রষ্টধর্ষে দীক্ষিত করিয়া 
এবং জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সেই সংঘভুক্ত করিয়া ভারতে 
একট! ধর্মের প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নহে ।-. অন্তপক্ষে এ সকল ধর্মের মধো যে 
ভেদ ও বিরোধ আছে তাহার তীব্রতা যদি নষ্ট না হয়, তাহা হইলেও হিন্দু 
মুসলমান শ্রীষ্টীয়ান প্রভৃতি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলধ্গিণ পরস্পরের সঙ্গে 
সম্মিলিত হইয়া! নিজ নিজ সমাজের এবং সমষ্টিভূত ভারতীয় জাতীয় জীবনের 
কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা৷ ও সম্প্রদায়ে 

সম্প্রদীয়ে যে বিরোধ আছে তাহা দূর না হইলে ভারতে আধুনিক আদর্শে একটা 
নৃতন জাতির পত্তন কিছুতেই হইতে পারে না। রাজা ইহা প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন । এবং ভারতের জাতীয়তার মূল অস্তরাঁয় দুর করিবার উদ্দেশ্টেই, 
মনে হয়, তিনি তাহার 'ব্রহ্মলভা?র প্রতিষ্ঠা করেন।"""ধর্মে ধর্মে ঘে ভেদ-বিরোধ 
তাহা বহিরঙ্গের ; আচার-বিচারের সাধন অতি নিয়জ্তরের ।*হিন্দু মুসলমান 

প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ষের চিন্তানায়ক ও উদার সাধকের পরস্পরের সঙ্গে মিলিত 

হুইয়। যাহাতে একে অন্যের ধর্মের অস্তপ্নিহিত সত্যের ও কল্যাণের সন্ধান পাইতে 
পারেন এবং সেই সন্ধান পাইয়া একে অন্যের ধর্মকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে 

পাঁরেন ইহাই বাজার '্রক্ষসভা" প্রতিষ্ঠার নিগুঢ় উদ্দেশ্ত মনে হয়।-"'এইরূপে 
ভারতের জনসমুদ্রের ধর্ম ও আচারগত ভেদ ও,বিরোধের অন্তরায়কে ক্রমে ক্রমে 
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দূর করিয়া এ সকল তেদের তিতর দিয়াই ভারতবর্ষে একটা বিরাট জাতীয় 
একতার প্রতিষ্ঠা করিবার আশাতেই মনে হয় রাজ! তাহার ব্রদ্ম-সভা'র প্রতিষ্ঠা 

করেন ।”*০ উত্তরকালে প্রধানত মহষি দেবেন্দ্রনাথের যুগ থেকে ব্রাহ্গধর্ম ও 

ব্রাহ্মমমাজ যে প্রতিষ্ঠানগত রূপ ধারণ কবে তার প্ররুতি রামমোহন পরিকল্পিত 

'্রাহ্মদমাজ' বা 'ব্রহ্মদতা” হতে মৌলিকভাবেই ভিন্ন । বষ্ঠ অধ্যায়ে এ বিষয়ে 

কিছু বিস্তারিত আলোচন। কর! হয়েছে । 

রামমোহনের জাতিগত এঁকাচেতনার একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উপসংহারে 

উল্লেখ না করলে প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ভারতবর্ষে জাতি ও রাষ্ট্রের 

সংগঠন বিষয়ে তার সুম্পষ্ট ও মৌলিক চিন্তা ছিল এবং এর গতীরতর ভিত্তি 

হিসাবে ধর্মীশ্রয়ী ভারতবর্ষের নানা বিচিত্র ভাবনাধারার একটি আত্মিক মিলন- 

ভূমি রচনার পরিকল্পনাও তিনি করেছেন। রামমোহনের চিন্তাধারাকে 

কালান্ক্রমিকভাবে অন্থসরণ করলে দেখা যাঁয় এই ভারতচেতনাই তাকে ক্রমশঃ 
উত্তীর্ণ করেছিল বিশ্বচৈতনায়। একদিকে তার ক্রন্ষবাদ সর্বপ্রকার ধর্মীয় 
আচারগত সংকীর্ণতা থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছিল, অন্যদিকে ছিল সমকালীন 

পাশ্চাতা দর্শন-বিজ্ঞানের দীক্ষা। তাই কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদের পরিধির 

মধো তার চিত্ত শেষ পর্ধস্ত আবদ্ধ থাকে নি। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলগ্ড থেকে 

ফ্রান্সের তদানীন্তন পররাষ্ট্মন্ত্রীকে লিখিত ভার পত্রথানিতে এই মনোভাবের 
উজ্জ্বল প্রকাশ লক্ষ্য করবা যায়। সেখানে তিনি পৃথিবীর দেশ ও জাতিসমূহের 

মধো মৈত্রীস্থাপনের জন্য একটি জাতি-সংঘ স্থাপনের প্রস্তাব করেছেন ও এই 
প্রসঙ্গে তার যে উক্তিটি চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবার ঘোগ্য তা এই: 
“015 10 ৫6156191195 80101060 00৪ 500 16115101 0115 ৮৫ 

01010159560 ০0100017) 52055 25 21] 25 2.0০07865 06001561019 ০0£ 
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1৪০.” (৬৪ রামমোহনের ভারতচিস্তা এই ভাবেই বিশ্বমানবিক চেতনার সঙ্গে 

নিজেকে সমন্বিত করবার প্রয়াম পেয়েছিল । মনে রাখতে হবে ইংলগ্ডে বাঁনকালে 

যখন তিনি এই উক্তি করেন-_-তখন তিনি সর্বতোভাবে স্বদেশ-সেবায় নিযুক্ত | 

প্রিভি কাউনসিলে সতীদাহবিরোধী আইন উচ্ছেদকল্পে ভারতীয় রক্ষণ শীলগণের 
আবেদনের বিরুদ্ধে জনমতসংগঠন, ইস্ট, ইত্ডিয়া কোম্পানীর নৃতন সনদে 
ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কল্যাণস্থচক ধারা সংযোজনের প্রচেষ্টা, মুঘলসমাটের 

ভাতাবৃদ্ধির প্রয়াস ইত্যাদি বিষয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে তার দেহমনের শক্তি 
অনবরত ক্ষয় হচ্ছে। এই দেশাত্মবৌধের মধ্য থেকেই তাঁর বিশ্ববোধ প্রন্থৃত-_ 
ছইএর মধো সামগ্রস্তসাধনই তার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য । খগু-ছিন্ন-বিক্িপ্ত 

ভারতবর্কে তিনি জাতীয় চেতনায় উদ্বদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন কিন্ত 
সেখানেই তার চিন্তার গণ্ী টানেন নি। শেষ পর্যস্ত জাতীয়তার ভূমিতে দৃ 

প্রতিষ্ঠিত থেকেও সে চিন্তা জাতীয়তার সীমানা অতিক্রম করে উত্তীর্ণ হয়েছে 

বিশ্বমানবের মিলনপ্রাঙ্গণে । 

প্রমাণপঞ্জী £ 

১. বিবিধ প্রবন্ধ । “ভারত-কলক্ক-ভারতবর্ষ পরাধীন কেন ?' উদ্ধত অংশ যুক্ত একটি 
পাদটাক্তায় লেখক স্পষ্ট বলেছেন, এই প্রবন্ধে জাতি শব্দে 281008118 বা। ৪৮০৮, বুঝিতে 
কইবে।” 

২. বিঞু পুরাণ £ ২, ৩.১* (জীবানন্দ বিদ্ভাসাঙগর কৃত সংক্করণ, পৃঃ ২৩০ ) 

৩. বাধু পুবাণ; ৪৫. ৭৫-৭৬ (বঙ্গবাসী সংক্করণ পৃঃ ২২৯) 

৪. মার্কগেয় পুরাণ £ ৫৭, ৫৮ (নিরপেক্ষ ধর্ম-সঞ্চারিণী সভা সংস্করণ পৃঃ ৯১) 

৫. অর্থশান্ত্র;ঃ ». ১: “দেশঃ পৃথিবী । ততন্তাং হিমবৎসমুদ্রাস্তরমুদীচীনং যোজন- 

সহম্বপবিমাণং তির্ধক চক্রবতিক্ষেত্রমূ।' (গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, 

পৃঃ .৪৫)। কেউ কেউ 'এই অংশের তির্ধক? শব্দটিকে “অতির্যক্* পড়েছেন। আমি গণপতি 

শান্ত্রীর 'তির্বক পাঠই গ্রহণ করেছি। উক্তিটিকে বুঝবার পক্ষে এই “পাঠই অপেক্ষাকৃত 

উপবুক্ত বলে মনে হয়। 

৬. কাব্যমীমাংসা, সপ্তদশ অধ্যায় £ 'তত্রেদং ভারতং বর্ষমূ। অন্ত চ নৰ ভেদা:।-- 

পঞ্চশতানি জলং পঞ্চ স্বলমিতি ধিভাগেন প্রত্যেকং যোজনসহম্রাবধয়ে। দক্ষিণাৎসমুত্রাদতরি- 

রাজং হ্মবস্তং যাবৎপরম্পরমগমাস্তে। তাগ্ভেতানি যে! জয়তি স সত্ত্রাডিত্বাচতে । কুমাবী- 

পুরাৎ প্রভৃতি বিদ্দুসরোহবধি যোজনানাং দশশতী চক্রবতিক্ষে্রমূ। তাং বিজয়মানশ্চক্রত্তী 

ভবতি। (গাইকোয়াড় সংস্কত সিরিজ- দালাল ও শান্তী সম্পাদিত সংস্করণ পৃঃ »২।) এই 
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প্রসঙ্গে অধ্যাপক পীনেশচত্্র সরকার প্রণীত 52%2165 ৮৮ 05 36০2090 ০) 4412518 0৮৫ 

21541554115405 (প্রথম সংস্করণ, ১৯৬০ ) গ্রন্থের 054455101-08550) শীর্ষক সুলিখিত 
অধ্যায়টি প্ঠিতধ্য। প্রাচীন ভারতীয় সাহিতা ও অনুশাসনাবলীর প্রায় সমন্ত প্রাসঙ্গিক 
সাক্ষ্যপ্রমাণ এখানে নিপুণভাবে একত্র কর হয়েছে। 

৭. অন্গুত্বর নিকায়-_-পালি টেকদট্ সোসাইটি সংক্কবণ, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৯* £ 
; চকৃকবত অন্থং রাজ ছুনগ্ডস্স ইস্সরো 

মুদ্ধাভিসিত্তে৷ খতিয়ে মন্্স্লাধিপতী অহুং | 

অদ্ডেন অস্ত্থেন বিজেয.য পঠবিং ইমং 

অলাহসেন ধম্মেন সমেন মনুসানিয়! | 

থশ্মেন রজ্সম্ কারেত্বা অন্মিং পঠবিমণ্ডলে । 

এক্ষেে জদুখণ্ডের এট অধিপতিকে পৃথিবীর অধাশ্বররূপেই বর্ণনা কর হয়েছে বটে" কিন্ত 
একচ্ছর্র রাজাদের সম্পর্কে এমন অতিরঞ্রিত উক্তি প্রাচীনকালে প্রথাগত ছিল। সম্রাট 
অশোকের রাজের আয়তন ছিল পূর্বে ও দক্ষিণে অল্প কিছু কিছু অংশ বাদদিয়ে সমগ্র 
ভারতবর্ষ | এই সাম্রাজ্য তার এক শিলা-লেখে জদ্ুত্বীপ নামে উল্লিধিত হয়েছে। তা৷ সত্বেও 
খোঁলিতে প্রাপ্ত তার পঞ্চম মুখ্য শৈলানুশালনে তিনি পরোক্ষভাবে বলেছেন সভার শাসনক্ষেত্র 
সমগ্র পৃধিবী (এ ইয়ং ধংমনিপিতে তি ব ধংমাধিথানে তি ব দানসযূতে ব সব-পুঠবিয়ং ধংমযুতঙ্ি 
বিয্লাপট| ইমে ধংমমহায়াতা )। 

৮. ড্রষ্টব্য 774712671 ৬1645)07777011, ০04 93710 106155, মোলবা ওবেছুল-আল' 
ওবেদ কৃত ইংরেজি অনুবাদ, পুনমৃর রণ, কলিকাত। ১৯৪৯, ভুমিক]। 

৯. 0০91198, 0. 49৭ 

১০. রামমোইনের তিব্বতভ্রমণের এতিহাসিকতায় কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে 
থাকেন। প্রসঙ্গটির বিস্তারিত আলোচন! সম্পকে স্রষ্টব্য 0০119% 00, 19-18 1 রামমোহন 
তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ডঃ লা্ট কার্পেন্টারের কাছে স্বয়ং ছু'বার ার তিববত-ভ্রমণের কাহিনী 
বলেছিলেন-_-একবার লণ্নে, আর একবার ব্রিস্টলে (ত্রষ্টবা, লান্ট কপেন্টার-_4/% 7591 ০% 
816 1280%50221015 070 01/012061 তঁ 8৭11, [27770707209 179000 ৪0৫. 
18218৮০1, 1853, 2০, 201-08, বিশেষতঃ ১০২ পৃষ্ঠায় সংযোজিত পাদটাক1)। কালক্রমের দিক 
দিরে বিচার করলে মনে হয় ১৭৮৮ থেকে ১৭৯০ পর্বস্ত তিন বৎমর বা এই পর্বের কোনও ভাগ 
রামমোহনের পক্ষে তিববতে অতিবাহিত কর অসস্তব ছিল না। 

১১, দ্রষ্টব্য [60065 ৫70. 1)0০4/10) 70০. 292, 165, 169১ 259 । বারাণসীর সমকালীন 
কমিশনার দফতরের নথিপত্র থেকে সম্প্রতি জান! গিয়েছে ১৮০৩ খীষ্টাবখে রামমোহন 
ৰারাণলীতে সরকারী কর্মে নিযুক্ত ছিলেন (দ্রষ্টব্য 0০1166 0. 412) । 

১২, ভ্ষ্টব্য 0০1166 0০, 39-40 , রাষমোহনের ভুটান-পরিদর্শনের একটি অতিরিভ্ 
প্রমাণ পাওয়া যায় “জবাব্-ই-তুহ.ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন, নামক সমকালীন ফার্সী গ্রন্থে। 
জটব্য পরিশিষ্ট--৪। 
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১৪. পৌভাগ্যক্রমে রামমোহনের হিন্দী ও উর্ররচনার নিদর্শ ন অল্প কিছু বিছু পাওয়। 
গেছে। তার হিন্দী লিখনশৈলী সম্পর্কে ত্রষ্টব্য পণ্ডিত হাজারি প্রসাদ দ্বিবেদী “হিন্দী ভাষায় 
রামমোকন? 16 72661 ০0] 24092617 17,06 ;:7211770150 061/8679019 0০177721707 200%, 

০1877 ৮৮, হ] 0, £65-69 $ উর“ রচনার নমুন। সম্পর্কে ত্রষ্টব্ গার্সয। ্ তাপিকে লিখিত 

তার উর্ঘপত্র--পরিশিষ্ট_-১। বলা বাহুল্য এই ছুই ভাষাতেই তিনি অনর্গল কথোপথন 

করতে পারতেন। ঠার দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা শিক্ষা! বিষয়ে একটি শ্রুত কাহিনীর উল্লেখ 

করেছেন জীবনীকার নগেল্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (নগেশ্রনাথ পৃঃ ২৬৯)। নম্তৃত রামমোহনের 

মত ছিল, কোনও দেশের অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করতে হলে সেখানকার ভাষ! উত্তমরূপে শিক্ষা 

কর! একাস্ত আবশ্যাক। ফ্রান্সে অঙ্পকাল বাস করেই তিনি ইংলত ফিরে গিয়েছিলেন__ 

কারণ তথন পর্যস্ত ফরাসী ভাষা তার পাকাপাকি আয় হয়নি। ফরাসী ভাষা! ভাল করে 

শিখে নিয়ে তার দ্বিতীয় বার ফ্রান্সে যাবার ইচ্ছ। ছিল এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি রীতিমত ফরাসী 
চর্চাও শুরু করেছিলেন । (দ্রষ্টব্য, ৩১ জানুয়ারী ১৮৩৩ মিঃ উড.ফোর্ডাক লিখিত তার পত্র» 

0০11৩; 849) । অকাল মৃত্যুর ফলে এই আশ! পূর্ণ হয়নি। 
১৪, 0০91196 20 498. 

১৫, দ্রষ্টব্য, ১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টান্বের কোনও সময়ে ইংলগ্ডে জন্ ডিগ.বীকে লিখিত রাম- 

মোহনের পত্র-:0০119% 0. ৭2; ১৮১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে লেঃ কর্ণেল ফিৎস্ক্ল।ারেক্সের কাছেও 

রামমোহন তার ইংলও গামনের ও সেথানকার কোনও বিশ্ববিভ্ভালয়ে ছাত্র হিসাবে যোগদান 

করবার সংকল্পের কথ। প্রকাশ করেছিলেন (ভ্রষ্টবয 258. 0০1. 7165015150096 70%7] ০7 ৫ 

1306 45070551701. €1৮0%01 222 10 7270210150 চা 07061796671 1270 0 0৮6 9201 

1817 ০1৮৫ 016 9680৮56 01 19718, 15004901819, 0. 107) 

১৬, ১৭ অক্টোবর ১৮২২ রেভা:ঃ জ্যারেড, ম্পার্ক,সকে লিখিত এক পত্রে রামমোহন 

লিখছেন : ] 81091] 10 ৪1] 0:0১৯11189 5958 40067009 10 1824০, 1 েষ্টবা। 7067661 

7৫56 0, 196561৮6 0৯0081- 00৬, 1975 (০] স্017 2 2 মি০. 178) 0. 981 

১৭, রামমোহনের মৃত্যুর কয়েকদিন পরে তার প্রাক্তন একাত্ত-সচি৭ স্যাগু-ফোর্ড 

আর্লট লণ্ডনের “এথেনিউম' পত্রিকার & অক্টোবর, ১৮৩৩ সংখ্যায় যে "স্মৃতিকথা? লেখেন তাতে 

তিনি বলেছেন 5 '29781870১ 109 ০০৪2৫ 18058859 ০1 6১09 89৪৮ 106 106৬ ৪9 119 

100096: 60080৩ ***১ | অন্যত্র এ প্রবন্ধে রামমোহনের ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে তিনি আরও 

বলেছেন 8 “10 79880. 6০ 11৪ 1169281 &865100706088, 006 ৪ 80008170690. 78016, 

০71988 161) 190. 180808£69 5 93870901856) 47:8050, 791:918109 1187005962101) 36181, 

[)0815810) 116015দা১ 07698, 1860) 500. 07767001), 1005 ০ 0186 06 দা019 ০2368- 

98115 &3 ৪ 8019018: 7 6105 (08705 10026155065 500 91380 05 80০99 &:0 ছ70$6 

90670৮]5 1 10 60১6 5150060, 0091008709১ 01৪ ৪690798 ০ 7:98008 00 0096 63১90 220801) 

৮৪5০৭ 60০ 01810818০01 605 010018660 ৪011100158) 500. 80. 6116 19697 6৬/০ 1018 

8:০০16089 ৪৪ ৪0081520115 20075 11700650 ; ১০9৪০ 10 ৪7007 1035 90 ৩৪:1৫ 
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10৫09517716 20৪5 59 006166৫6056 005 190. 58100815798 017)60 6205 8005 ০1 মা9018 

10 609 0158508 5587৮) | জেমস বাকিংহাম ইংলগ্ডের সমকালীন পত্রিক1 716 7০১ 

£৫০5019 01 71591029 97৫ 06601 116158185-এর অষ্টাদশ থণ্ডে ১৮১৮ সালে 

যামমোধনের সঙ্গে ঠার প্রথম পরিচয় সম্পরকে লেখেন, 5 ঠি৪ট 00008 90200188010 

ভ।$]) 1010) 9188 10 815010 608৮ 05708 ৮0৬ 01161055] 1508 0586 20956 080011187: 6০ 

209, 80৫ 006 100 106 5৮ 918৮ 6056 009 50016 08118 আ100 5989 ৪00 009৩5. 

(পুনমুদছিত 1০৫67, 7691%০ 745:০%) 1999 0. 281 )। 

১৮. রামমোনধনেব সংক্ুত রচনা! যা পাওয়া গেছে সেগুলি এই: (৯) 'উৎ্সবানন্দ 
খিগ্তাবাগীশের সপ্চিত' বিচার শীধক তিনখানি সংস্কৃত পুস্তিক] (১৮১৬-১৭) : (২) প্সুরন্বণ্য 
শাস্্রীব সন্থিত বিচার, এব সংস্ষত অংশ) (বাউলা, হিন্দী ও ইংরেজি ভাষাতেও এটি 

প্রকাশিত হয়েছিল (৮২১))। (৩) 'গাধত্তা ব্রন্মোপালনাবিধানম্ (বঙ্গানুবাদ সহ) 
(১৬২৭)। 

১৯. দরষ্টরায 0০78৪ 90016) 116 ০7 49168006710 0] 1, 1,950) 1879, 
10. 11171 

২০, 11106 "77106 79206707878 20010610100 56 118 08761070056, 7687 

0519065+ 0706 56017 ১০ ৪6৩) ০, 0190, 0105108 & 015109 ড/11) 006 01 6008 

1০1101678০1 7101), ৮১০ 06:0160. (156 63156700601 & 09189. 1109 [38181 184 

57506 005: 510019 ৫৪ড £0. 606 ০07005885% আ180০৩$ ৪00100010€ 10: 60০৫, 23৪6 ০02 

7667981)70061065 &00. 191010108 00019 10. ০০701067106 ০0109 89186 60090 10. (001001010105 

05৪7 & 10000190 10019018 :...) 88006970 41700 17 009 4178060০6০৮ 
৮, 1833 | 

২১. উষ্টবা [01080 1351019 0 1186 7370110 ২০777 08109665 189. 7. 99, 
২২, গ্রস্থাবলী ৪, পৃঃ ২৭। 

২৩, শিক্ষিত সমাজ বহিভূতি লোকসংস্কৃতিব অন্তর্গত ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার কোনও 
থার। রামমোহনকে আকধণ করেছিল কি? এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক তুষার চট্োপাধ্যায় 
কলিকাতার ও নিকটবতী নিয়গালেয় অঞ্চলে প্রতিঠিত “কর্তাভজ1, নামক সাধকগোঠীর 
প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকধণ করেছেন। এ'র| ঈশ্বরের কোনও বিশিষ্ট নাম স্বীকার করেন 
না-স'ধারপত তাদের উপাসন| ও সঙ্গীতে ঈশ্বরকে “করা, বলে উল্লেখ করে থাকেন। 
এই সম্প্রদায়ের প্রতিঠাত! গুর আউলে ব| আউলেটাদ ( ঘোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী )। এদের 
উপাসনায় জাতিতেদ বা ্ত্রী-ুরুষভেদ অশ্বীকৃত এবং প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগমার্গের 
কিছু কিছু ক্রিয়া এ'দের সাধনপ্রণালার অন্তভূক্ত। সঙ্গীতও এ'দেব উপাসনার একটি 
প্রধান অঙ্গ । অধ্যাপক চট্োপাধ্যায় সংগৃহীত কিংবদন্তী অনুসারে রামমোহনের সঙ্গে 
অমকালীন এই সাধক-সম্প্রদায়ের যোগাযোগ ঘটেছিল। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্ধীর 
কলিকাতার সমস্ত শিক্ষিত সমাজতুক্ত কেউ কেউ যে এই সম্প্রদায়ের সাখন-গ্রণালীর ৪ 
৪8৩ 



প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এমন প্রমাণ আছে। উত্তরকালে ব্রাক্ঘলমাজের নেতৃস্থানীয়গণের 

মধ্যে উমেশচল্ দত, বিজয়কু্ক গোন্বামী, নগেন্্রনাথ চট্োপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে সাধনসৃত্রে 

কর্তাতজ|-সম্প্রদায়ের কোনও সাধকের যোগ স্থাপিত হয়েছিল বলে জান! যায়। অধ্যাপক 

চটোপাখ্যায়ের অনুসন্ধানের ফলে যদি রামমোহনের সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের যোগাযোগ 

সম্পর্কে সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে রামমোহনের আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাস- 

চর্চায় নিঃদন্দেহে একটি অতিরিক্ত মাত্র। যুক্ত হবে। 

২৪, [57/1151% 57018 56, ড় 20০,717. 

২৫, [77/01151 70175 5৮. 2] 02677 ব্রাহ্মণ-সেবধি--তৃতীয় সংখা গ্রন্থাবলী-৫ 

পঃ ২৯। 

২৬, 001196 20. 295. 

২৭, 19101151% ৮7০0115 2৮, 2 01140. 

২৮. মেকলের ২ ফেব্রুয়ারী ১৮৩৫ তারিখের শিক্ষাবিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ মন্মব্যলিপি,_দরষ্টব্য 

চা. 8152, 96120610795 1901 208০৫650701 [৫6০০705787৮ 1) 1781-1889 (0819088+ 

1990) %, 116. 

২৮ক, 70675655196 1৬ 0$61161,:5 ই০. 109, 0. 89০, 

২৯, অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত “বক্কিমচন্্র প্রণীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনটরিত 

ও কবিত্ব' (কলিকাতা ১৯৬৮) পৃঃ ২৯৫-৯*৬-এ উদ্ধত: এর বাঙলা সংহ্থরণের জন্য 

ব্য, ব্রজেন্রনাথ বন্দেযাপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, (চতুর্থ সংস্করণ) দ্বিতীয় 

খণ্ড, পৃঃ ৫২। 

৩০. অজ্িতকুমার চক্রবর্তী, মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ( ইওিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ 

১৯১৬ ) পৃঃ ৩০-৩১। 

৩১, দ্রষ্টব্য ঃ «প্রার্থনাপত্রণ ১ প্দশনাম! সন্যাসিদের মধ্যে অনেকে এবং গুরু নানকের 

সম্প্রদায় ও দাছুপন্থী ও কবীরপন্থী এবং সন্তমতাবলম্থি গুভৃতি এই ধর্মাক্রাত্ত হয়েন 

তাহাদের সহিত ভ্রাতৃভাষে আচরণ আমাদের কর্তব্য হয়। ভাষাবাক)ই কেবল তাহাদের 

অনেকের উপদেশের দ্বার এবং ভাষাগানাদি উপাসনার উপায় হইয়াছে অতএব তাহাদের 

পরমার্থসাধনে সন্দেহ আছে এমত আশঙ্কা! কর! উচিত নহে।'? এর পরে সঙ্গীতের দ্বারাও 

যে মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে রামমোহন শাস্তরবচন উদ্ধৃত করেছেন। ্রস্থাবলী 

৪, পৃঃ ২৭। 

৩২, গ্রস্থাবলী ৪, পৃঃ ৪৫-৪৮। সংস্কৃত ভাষায় 'বজ্রসৃচী নামক ছুঃখানি গ্রন্থ আছে £ 

(১) 'বজ্রমূচী, বা “বভ্রসৃচিক1' নামক একটি উপনিষদ পদবাচ্য গ্রন্থ 8 (২) বৌদ্ধ আচার্য 

অঙ্বঘোষ প্রণীত 'বজসৃচী” । ছু'খানি খসথেই ক্রাহগপ্য বর্ণাশ্রমধ্মের তীব্র সমালোচনা করা 

হয়েছে। গ্রস্থ্য়ের বিষয়বস্তু এক, আলোচনাপ্রণালীও এক, এমনকি ভাষাও স্থানে স্বানে 

প্রায় এক; যদিও দ্বিতীয় পন্থধানির আলোচনা! অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত | রামমোহন উল্লিখিত 

্রস্থতবয়ের মধ্যে প্রথমধানির মল ও বলাৃধাদ প্রকাশ করেন (১৮২৭)। এই প্রথম গ্রশ্থখানির 

৪6১ 



জজ্ঞাত গ্রস্বকারকে কেউ কেউ বৌদ্ধ মনে করেন না। কারও কারও মতে এই 'ব্রসৃচী 

উপনিহদ-এর রচয়িত1 স্বয়ং শংকরাচার্ধ বা তার সম্প্রদায়তূক্ত কোনও অহ্বৈতবাদী বৈদান্তিক, 

(দ্রষ্টব্য, সৃুজিতকুমার মুখোপাধায় 216 ৮০1754015 07 /5)08150575%5 200. 60. স1৪5৬- 

58:51, 1960, 700. আছ) | কিন্তু এর! ভেবে দেখেননি, রক্ষণশীল বর্ণাশ্রমপন্থী শংকর 

ষ! তার সস্প্রদায়ত্ুক্ত কারও পক্ষে_এই দ্বই গ্রন্থে যেমন আছে_ বর্ণাশ্রমধর্মের তেমন কঠোর 
সমালোচন। কর] একেবারে অসস্ভব। অঙ্বঘোষের গ্রন্থতে। স্পটত বৌদ্ধ রচনা। প্রথম 

গ্রন্থধানিও ব্রাঙ্গণ্য ছদ্মবেশে বর্ণাশ্রমবিরো ধী কোনও বোঁদ্ধের রচন1 হওয়াই সম্ভব, কেননা! 

বোঁদ্ধরাই বর্ণাশ্রম ধর্মসন্্ত ব্রাহ্ষণপ্রাধান্তের সমালোচনা করেছেন সবচেয়ে বেশী। এর 

সঙ্গে উত্তরকালে রচিত “আললোপনিষদ্-এর তুলনা কর! যেতে পারে । আল্লা ও মুসলমান- 

ধর্মের মাহাজ্্য ঘোষণ। করবার জন্য কোনও সংস্কৃতজ্ঞ মুসলমান মধ্যযুগে এটি রচন] করেন। 

শ্রাক্গণ) সমাজে উপনিমদের উচ্চমর্ধাদার কথ মনে রেখেই এই সব বিরোধী সম্প্রদায় তাদের 

ত্রাঙ্গণাধর্ম বিরোধী বক্তবাকে উপনিষদেব আকারে রূপ দিতেন। এলে উল্লেখ্য, অন্মঘোষ- 

কত 'বজসুচী?র জাপানী অনুবাদের ভূমিকায় অনুবাদক ডঃ তাকাকুসু অ্ঘোষের গ্রন্থখানিকে 

“বলসূচী; উপনিষদের টীকা বলে গণ্য করেছেন। 

৩০. আমাদেব জাতীয়তাবাদের ক্রম-অভিব্যক্তির ইতিহাসে ম্পষ্টত ছুটি স্তর আছেঃ 

(১) হ্বদেশচেতনার জন্ম ও পরিণতির পর্ব ॥ (২) পরাধীনতামুক্তির আকাঙ্ষ৷ ও তার অন্য 

সংগ্রামের পর্ব। উনবংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির নীয়কগণ প্রায় সকলেই অনুভব করেছিলেন 
স-পাশ্চাত্য ষভ্যতা৷ ও সংস্কৃতির সংশ্পর্শে ভারতবর্ষের চিত্তভাগ্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে__মধ্যযুগের: 

অন্ধকার ও বিশৃঙ্খল! থেকে ভারতব্ধ আধূনক যুগের জ্ঞানালোকদীপ্ত ভূমিতে উত্তীর্ণ 

হতে চলেছে। ইংরেজ শাসন মাধামে এই পাশ্চাত্য সংযোগ সম্ভব হয়েছিল বলেই 

ইংরেজ শাসনকে তার! ম্বাগত জানিয়েছিলেন । তাদের যুগ-_আধুনিক ভারতীর জাতীয়তা- 
যাদের জন্ম ও ক্রমপরিণতির যুগ। এই জাতীয়তাবাদের জদ্মেরও প্রধান কারণ পাশ্চাত্য- 

সংস্পর্শ । ইংরেজ শাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহ্মুক্তি ঘটতে দীর্ঘকাল লেগেছিল। উনবিংশ 

শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে ও আরও স্পষ্টভাবে বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে পরাধী'নতা- 

মুক্তির আন্দোলন শুরু হয়। অব্য উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণপর্বে রাজনৈতিক 

ক্বাধীনতার প্রসঙ্গ ঘে একবারের জগ্যও উচ্চারিত হয় নি তা নয়। কিন্ত এসব জল্পন! 

বা আলোচনাও ছিল প্রায় সবটুকৃূই বিমূর্ত ও ভাবসর্বস্ব। কেউই ভাবেন নি--ভারতবর্ষের 
অবিলদ্বে স্বাধীনতালাভ বানুবতার দিক থেকে সম্ভব। 

৩৪, 75781851% 57০15 5০1. ] 0. 10. 

৩৫. 1840 £৮. [ড় 0. 203. 

৩৬, 19৫ 02৮, ]]] 0, 85. 

৬৭, 1960: 0900367006 1/০90£6 2215 ]' 17১06 [0005 1, 78288 1842) 2, 187. 

৩৮, 4১51200 ০%70 ৮০ এ ঈগদ্দ 567559, 980662097 60708062027, 
9985 20. 929. 
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৩৯. প্রসন্নকৃমার ঠাকুর সম্পাদিত [12 757-এ প্রকাশিত ও 17012 0০:66, 
22 ৪20৬৯ 1838-এ উদ্ভুত ; ডঃ যতীন্ট্রকুমার মজুমদার সম্পাদিত 17010) 56765 

01৮0 1900%41761565 0:70100151% 2616 (1821-1919) - (1.0708208708 39910, 08700৮৬ 

1987) 7. 48 ; আরও দ্রষ্টব্য 19027655189 1৬০$৫7/6155 ০. 9205, 0. 394. 

8০, 71017716510 ০1 1116 00171187571 (1848), 

৪১, এ. 0 118)970083 (90+) 98165066015 1901) 17050 ৬1৫601501৮0 10064176005 

01) 4310151 16916 (1821-1919) 00, 96-31 : 17105765616 24096776115 ০. 29], 

70, 434-95 ? একই তারিথে (১৩ জুন, ১৮২৯, ১ আঘাঢ ১২৩৬) 86782] 1761016-এর 

বাঙল! অংশ 'ব্তদ্বত'এ-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'গোঁড়াদশে ্রীবৃদ্ধি' শিরোনামে, 
র্টব্য ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা (চতুর্থ মুদ্রণ) প্রথম খণ্ড, 
পৃঃ ৩৫২-৫৪। 

৪২, £700765516 44086161505 0, 2809. 

৪৩, 00116 7070. 16:-68. 

৪৪, 28007655166 14 0$61761)5 00, 994.96. 

৪৫, 00119 700. 994-96. 

৪৬. 17012 7226006, 6:08: 1834; পুনমুদ্রিত 7776 ০910%66 616 

ড০], &%, ০. 1 (০০৮০১৪: 1996) 0. 69. 

৪৭. ভা, 9০০:৪৪৮৩ 41677012] 01 01৮ 01606077006 ৫70৫ ৫8111] 5015 2720610 

[. 2. 5০065চ9 %)10 1610 83166) চা) 46585 10606177661 31) 1934. 1,920807 2897, 

0.6. 

৪৮, লওনস্থ ইণ্ডয়। অফিসের পক্ষ থেকে শ্রীমতী জেন ববিংটন ১১ আগস্ট ১৯৭২ অশেষ 

সৌজন্যসহকারে আমাকে এই বিবরণটির জেরকস_ প্রতিলিপি পাঠিয়েছিলেন । প্রতিলিপির 
উপর লিখিত এট০, 1689. 10010097 566. ভাঃ]] 9৪. 89০898107080. 19667 

পাণুলিপিখানির পৃষ্ঠ সংখ্য। চার। উল্লিখিত পঙ-ৃক্তগুলি তৃতীয় পৃষ্ঠায় আছে। ষষ্ট পরিশিষ্টে 

সমগ্র বিবরণটি মুদ্রিত হল । 
৪১৯. গ্রস্থাঝজী *, পূ: ৩। 

৪৯, [70175 7০715 58. স্ব 20. 67-68 1) আরও দ্রষ্টব্য 44700981) 77215 7০74 

৮. ছ্. 00. 66-66 1 99০০৫ /06881॥ 57৮21251৮ 57015 66, ৬] 00, 28-80, ££। 

47108] &700598]1) 11)61651% ড7০01715 (3)? ০1 1, 0- 968. 

৪১, 79761151 ৮7০75 ৮, হা 0. 66. 

৫২, 106 70, 90. 

৫৩, 1060 0, 9৫. 

৫৪, 40569619708 0৫ 409675 ০0 106 ৫1028] 9586500 0£ 17008? শীর্ষক 

প্রশ্োত্তরমালায় ৬৪, সংখ্যক প্রশ্সের (০20 0086 01888 ০01 20060 ০৪1৫ ০৩ ৪৪190$ 
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856 19055 10 6005 11001051০০০?) রামমোহন প্রদত্ত উত্তর ) বিশেষ দ্রষ্টিব্য-_ 

£721157) 70715 111 2, 81 

৫8৪. 1102165519৩ 1৬০61761515 ০. 196, 020. 968-70. 

৫৬. 17781151% 57075 22 0. 66. 

4৭. 1010 0. 4৮5, 

৫৮, 1010. 

৫৯. 701, 13%11 17600৬7 27 1890, 00968 10. 005 4১51৫00০087] ০1 21, 

ভয 59718৪ (1187 60 /১080৪৮ 1830) : £818610 1069111067)99, 0. 209; আরও 

জরষ্টরা দেবেজ্জনাথ ঠাকুর, ব্রাহ্মসমাজে পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তাত্ত (নব সংহ্করণ, 

কলিকাতা ১৩৬) পৃঃ ২৬। 

৬*. চতুর্থ পরিশিষ্ট দরষ্টবা। 

৬১. 0০119৮-এর চতুর্থ পরিশিষ্টরূপে ন্যাসপত্রথানি মুদ্রিত হয়েছে। 
*২. তত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন, ১৭৮৯ শক. পুঃ ৮৯-৯২ ) দেবেল্্রনাথ ঠাকুর, ব্রাহ্ম- 

সমাজে পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তাত্ত (নব সংহ্করণ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ) পৃঃ ১৩। 
৬৩. বিপিনচন্ত্র পাল, নবযুগের বাংল! (কাঁলকাত| ১৩৬২) পৃঃ ৩৬-৩৮, ৪১। 
৬৪, 127/00,51% 57০75 ০৮ [ড় 0. 1থ7 1; অধাপক রমেশচক্র মজুমদার (01 8777 

10147 159 [- 49) রামমোহনের এই বিশ্বমানবিক চেতন! সম্পর্কে একটি অদ্ভুত 
উক্তি করেছেন : “05702001788 90520070011650750 021 106908007811017) 7 
095 89566 07 10181)07 51606) 006 16180106906 1707) 786100 81187005 800. (0: 

৮075 08601961800 850 0861008] 901090100870988, 1101) 21)871080 10)5 2৪ &£9, &2৪ 

3870881)8 &5 1097102108 10098 6০ 7)670210 65৪1 70076 6020 605 &0868০0% 10898 

01 17980000 01087181১90 ৮3 [79170001080 000061) 00৪5 আ৪75 91 1108:8] 800 
8০১1৪, | ডিরোজিও এবং তার প্রভাবমণ্ডলের অন্তর্গত তরুণ শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে 
রামমোহনের চিন্তাধারার সম্বন্ধ বিষয়ে সপ্তম অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছি। এখানে 
বালা হলেও কেবল এইটুকু বলা কর্তব্য দেশচৈতন্েব সঙ্গে বিশ্ববোধের কোনও মৌলিক 
বিরোধ নেই। আধুনিককালে রামমোহনের চিন্তাতেই সর্বপ্রথম সুসমগ্রস ভারতচেতনা আত্ম- 
প্রকাশ করেছে এবং তার সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা! করে বিশ্মমানবিক দৃষ্টিও। জাতীয় সংস্কৃতি 
সম্পর্কে তার গববোধ বেদাস্তশাপ্রের আলোচন! ও প্রচার-হিন্দু-মুদলমানে সমদৃষ্টি, উদীয়মান 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে সৃম্প্ট ধ।প্ণা, কৃষিভিত্তিক ভারতীয় সমাজে 
বিশাল কুবককুলের গুরুত্ব সম্পর্কে নিভু ল অন্তরূ্টি ও জমিদারের অতাচারের বিরুদ্ধে কৃষক- 
বার্থ রক্ষার জগ্ত কতৃপক্ষের নিকট সৃপারিশ, ভারতের ভবিস্তৎ কল্যাণের জন্য আমৃতু অক্লান্ত 
পরিশ্রম-প্রতিপদে তার দেশবাৎসল্য প্রকাশ করে। হ্বামী বিবেকানন্দের মত ম্বদেশ- 
প্রেমিকের দেশভক্তিও রামমোহন কর্তৃক অনুপ্রাণিত। দ্বামীজি একদ| হ্বশিস্ত। ভগিনী 
নিবেদিতাকে বলেন, তিনটি বিষয়ে তিনি রামমোহন নিদিষ্ট পন্থা অনুসরণ করেছেন ।__ 



(১ বেদাস্ত অনুশীলন ও প্রচার, (২) দেশতভি ও (৩) হিল্গু-সুসলমানে সমদৃষ্টি ( ১1৪ 
89980681006 ০ ৮05 60570681088 03580108508 ০£ 2296:106$520 0৫ 6195 1059 6০৪৮ 

970025950 0005 01588010002) 600৯]]3 ১০৮, 6০৪ 13556.) | (দ্রষ্টং) 91991 9৫56৪ 

20665 07 5০776 চ701,067065 8৮৫1৮ 5%/০1% ৬ /6101/7৫ 05199665 1948. 0. 16 )। 

বস্তত নিরপেক্ষ তথ্যনিষ্ঠ বিচারে রামমোহুনকে স্বদদেশচেতনার আ![দগুর হিসাবে স্বীকার ন। 

করে উপায় নেই। বঙ্িমচন্ত্র বাঙ-লাদদেশে আধুনিককালে স্বদেশপ্রীতির উত্তবের কথা যলতে 

গিয়ে তাই বখার্থভাবেই রামগোপাল ঘোষ, হুরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ঈীশ্বরচন্্র গুণের সঙ্গে 

রামমোহনকেও ল্মরণ করেছেন এই ক্ষেত্রে আদিপুরুষ রূপে ( “দেশবাৎনল] পরম ধর্ম, কিন্ত এ 

ধর্ম অনেক দিন বাঙ্গাল! দেশে ছিল না। কখনও ছিল কিন! বলিতে পারি না ।-- **-মহাস্। 

রামমোহন রায়ের কথ! ছাড়িয়া দিয়। রামগরোপাল ঘোষ ও হরিশ্ন্ত্র মুখোপাধ্যার়কে বাঙ্গালা” 
দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা। বল! যাইতে পায়ে।, --ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত-জীবনচরিত ও 

কবিত্ব'-_তৃতীয় পরিচ্ছেগ )। অপর পক্ষে জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রত্ভিত থেকেও রামমোহনের 

দৃষ্টি সার্বভৌমিক। গার প্রতিভার এখানেই বিশেষত্ব। এক্ষেত্রে তার যোগ্য উত্তরসূরী 
রবীন্দ্রনাথ । অবশ্য রামমোহুনের এই বিশ্বমানবিক চেতন! তার যুগের তুলনায় অনেক বেশী 

অগ্রলর ছিল। সে বুগে ভারতে কেন, পাশ্চাত্য দেশেও এর মর্মখ্রহণ করবার যোগ্য মানৃষ 
প্রায় ছিলেন ন৷ বললেই হয়। এযুখেও এর বৈশিষ্ট বুঝবার ক্ষমত|। যে সকলের নেই 
রমেশচন্ের দৃষ্টান্ত থেকেই তা বোঝ! গেল। 
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ভ্িভীক্ম অন্র্যা্স 

রামমোহন রায় ও শাস্ত্র 

হিন্সধর্ম ও হিন্দুসমাজের সংস্কারকরপেই মুখাত রাঁমমোহনের পরিচয় ও 

€তিষঠা। সমসাময়িক প্রধান ধর্মমতগুলির বিস্তারিত আলোচনা করে তিনি 

ধর্ম ও সমাজ সঙ্গন্ধে তার নিজসিদ্বান্তে উপনীত হয়েছিলেন। হিন্দু, মুসলমান 

ও খ্রীষ্টান ধর্মত্রয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে শাস্ত্প্রামাণোর প্রশ্নটি তাঁর নিকট স্বভাবত 

খুব বড় হয়েই দেখা দিয়েছিল__কেননা এই সব ধর্মই কোনও না কোনও 

ভাবে শান্্বাকাকে সর্বোচ্চ প্রমাণ গণা করেছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মদ্য়ে অবশ্থ 
হিন্ধর্মের মূল প্রমাণ বেদ অগ্রাহা, কিন্ত এগুলিরও প্রামাণিক শাস্গ্রস্থের বা 
আগ্তবচনের যে একেবারে অভাব ছিল এমন কথা জোর করে বলবার উপায় 
নেই। জৈনসপ্্রদায়ের কাছে বর্ধমান মহাবীর ও তাঁর পূর্ববর্তী তীর্থংকরগণের 
উক্তিগুলি শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে স্বীকৃত__এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে “শ্রুত'। এই 
স্থভাধিতাবলী যে শাস্ত্রের অস্তভূ ক্ত-_তার নাম দেওয়া হয়েছে 'অঙ্গ'। নিষ্ঠাবান 
জৈনের নিকট এই অক্ষ, হিন্দুর নিকট বেদের মতই মান্য । দিগম্বর জৈন- 

সম্প্রদায়ের চারখানি প্রামাণিক শাস্তগ্স্থ হল (১) প্রথমান্থুযোগ, (২) করণান্থযোগ, 

(৩) ভ্রবান্ৃযোগ, ও (৪) চরণীম্যোগ। এই গ্রন্থচতুষ্টয় দিগম্ধর জৈনসম্প্রদায়ের 
'চতুর্বেদ' আখায় পবিচিত। তেমনি কার্ধত বৌদ্ধধর্মে গৌতম বুদ্ধের বচনরূপে 
প্রসিদ্ধ উক্তি সকল- ব্রাহ্মণাধর্মে বেদের যে স্থান_-কতকটা তার অনুরূপ স্থান 
গ্রহণ করেছে। সম্প্রদায়তুক্ত শ্রদ্ধাশীল বৌদ্ধের দৃষ্টিতে সমগ্র ত্রিপিটকশান্ত্রই 
ু্ধবচনরূপে মান্য। পালি বৌদ্ধশান্তের স্থপ্রসিদ্ধ টাকাকর্তা বুদ্ধঘোষ “অভিধন্ম- 
পিটক'-এর 'অথশালিনী' নামক যে টাক1 রচনা! করেছেন তাঁর মধ্যে ব্রিপিটকের 
কোন্ অংশকে 'বুদ্ধবচণ' বলা যাবে এ সম্পর্কে একটা বিচার আছে। বুদ্ধ- 
ঘোষের সিন্বান্ত__ ত্রিপিটকের অন্তর্গত তগবান বুদ্ধের স্থ্পরিচিত উক্তিগুলিই 
ঘে কেবল আধবাকারপে মান্য তাই নয়, বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের উক্তিকেও 
ুদ্ধবচনের মর্যাদা দিতে হবে ; কেননা তারা এ সকল দেশনা বুদ্ধের স্বমুখ থেকেই 
শ্রবণ করেছিলেন। এখানেই শেষ নয়। বুদ্ধের পরবর্তী কালে যে সকল গ্রশ্ 
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ব্রিপিটকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে_ বুদ্ধঘোষ এগুলিকেও প্রকারান্তরে প্রামাণিক বুদ্ধ- 
বচনের মর্ধাদা দিতে কার্পণ্য করেন নি। “কথাবখ নামধেয় অভিধম্মগরস্থটি 
ষটপূর্ব তৃতীয় শতকে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির অধিবেশনে ত্রিপিটকের 
অন্তভু্তি হয়। 'কথাবখ,প পকরণ-অট্ঠকথা? নামক এর যে টীকা বুদ্ধঘোষ 

লিখেছেন তাতে তিনি মতপ্রকাশ করেছেন-_ আলোচ্য গ্রন্থখানি ( বুদ্ধের ছুই 
শতাব্ধী পরে সংকলিত হলেও ) -_বুদ্ধবচনরূপেই গণ্য, কেনন৷ সর্বজ্ঞ ভগবান 

বুদ্ধ তার প্রজ্ঞাদৃষ্টির লাহাযো তার জীবদ্দশাতেই ভবিষ্যতে রচনীয় এই গ্রন্থের 
বিষয়স্থচী ও বচনাপদ্ধতি নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন; বুদ্ধপবিনির্বাণের 
ছুই শতাব্দীরও অধিক কাল পরে মৌর্ধসম্রট অশোকের রাজত্বে অনুষ্ঠিত 
তৃতীয় মহাসঙ্গীতির অধিবেশন উপলক্ষে স্থবির মোগগলিপুত্ত তিস্স “কথাবখ 
নামধেয় যে গ্রস্থ রচনা করেন ওযা ত্রিপিটকের অস্তভুক্তি হয়, তা! সেই বুদ্ধ- 
বচনেবই অস্থবর্তন মাত্র। এই যুক্তিতে বুদ্ধঘোষ সমগ্র গ্রস্থখানিকেই বুদ্ধবচনের 
মর্যাদা দান করেছেন ।১ 

ভারতীয় দার্শনিক বিচারে নিধিচারে গৃহীত এই শ্রুতিপ্রমাণ বা আধ্ব- 
সাক্ষ্যের বিরুদ্ধ কথস্বর যে কখনও শোন! যায় নি তা অবশ্য নয়। তৃতীয় অধ্যায়ে 
বেদাস্তবিদ্ রূপে রামমোহনের মূল্যয়িন প্রসঙ্গে আমর] দেখতে পাব তিনি শান্- 

বিচারের ক্ষেত্রে যুক্তিমার্গের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে বৃহস্পতির নামে 
প্রচলিত এক বচন নিজমতের সমর্থনে ব্যবহার করেছেন £ 

কেবল শান্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো৷ বিনির্ণয়; | 

যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥২ 

“কেবলমাত্র শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে কোনও কিছু সম্পর্কে স্থির সিদ্ধাস্তে 

আসা উচিত নয়। বিচার যুক্তিহীন হলে ধর্মহানি ঘটে ।” তেমনি বুদ্ধের মুখে 

বৌদ্ধ আচার্ধগণই এমন বাণী সন্নিবেশ করেছেন : 
তাপাচ্ছেদাচ্চ নিকযাৎ সথব্ণমিব পণ্ডিতৈ:। 

পরীক্ষ্য ভিক্ষবো গ্রাহাং মদ্ধচো ন তু গৌরবাৎ ॥* 
“জ্ঞানিগণ যেমন ত্বর্ণকে ছেদন করে, উত্তপ্ত করে, কষ্টিপাথরে ঘর্ষণ করে তার 

যাথার্ঘ্য পরীক্ষ! করে তাকে গ্রহণ করেন, তেমনি হে ভিক্ষুগণ, তোমরা আমার 

উক্তি পরীক্ষা করেই গ্রহণ করবে, আমার প্রতি শ্রদ্ধাবশত নয়।” জৈন 
দার্শনিক সংগ্রহকার হরিভদ্রস্থরি রচিত “যড়দুর্শনসমূচ্চয়' গ্রন্থের জৈন টীকাকার 
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মণিভদ্র ৫৪" সংখাক ক্সোকের ব্যাখা! প্রসঙ্ষে উদ্ধত করেছেন প্রায় একই 
শ্রেণীর একটি আশ্চর্য শ্লোক : 

পক্ষপাতো ন মে কীরে ন দ্বেষঃ কপিলাদিযু। 

যুক্তিমদ্ধচনং যন্তয তশ্য কাধ; পরিগ্রহঃ ॥£ 

“মহাবীরের প্রতি আমার কোনও পক্ষপাত নেই; (সাংখাকার ) কপিল 
প্রভৃতির প্রতিও কোনও বিরাগ নেই; যিনি যুক্তিযুক্ত কথা বলেন তার মত- 
গ্রহণই কর্তবা।” দেখা যাচ্ছে শাস্ত্রীয় বা বাক্তিগত আগ্তবচন এবং 'যুক্তির 

মধো আপাতবিরোধের সমস্তাটি প্রায় সব সম্প্রদায়ভূত্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের 

কাছেই কোন না কোন সময়ে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। তবে এটা 
সম্পূর্ণ বাক্তিগত পরধায়েরই কথা। কার্যত আন্তিক ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণ বা 

বুদ্ধ ও মহাবীরের শ্রদ্ধাশীল অন্গবত্তিগণ দীর্শনিক বিচার প্রসঙ্গে সর্বদা এতটা 
মুক্ত ও নিরপেক্ষ মনের পরিচয় দিয়ে এসেছেন কিনা সন্দেহ । রামমোহন 

হিন্মু-মুসলমান-্রীষ্টীয় শান্ত অতি নিষ্ঠা ও শ্রম সহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন 
একথা স্থবিদিত। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মশান্ববয়েও তার যে সম্ভবত কিছু প্রবেশ 
ছিল প্রথম অধ্যায়ে তার ছু'একটি সমসামূয়িক প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে ।' এই 

স্ববিস্তী্ণ শান্তজ্ঞানের পাশাপাশি তিনি অধিগত করেছিলেন পাশ্চাত্য জঞান- 
বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ । ন্থতরাঁং ধর্মের নৃতন যুগোপযোগী সংস্কারের প্রশ্নে 
প্রচলিত ধর্মগুলির শান্তপ্রামাণ্যে বা আঞ্তবচনপ্রামাণ্যে বিশ্বাস ও আধুনিক 
মনের যুক্তিণীলতা ও বিচারপ্রবণতা__এই ছুই আপাত-বিরোধী চিন্তাধারার 
সামগ্রশ্যবিধানের সমস্যাটি তার সম্মুখে প্রবল ও জটিল রূপেই বর্তমান ছিল। 
তার জীবনব্যাপী অনুশীলন ও অনন্যসাধারণ ধীশক্তির দ্বার! তিনি এর একটি 
মমাধানও করেছিলেন যা আধুনিক কালের চিন্তায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । বিষয়টি 
কিছু বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে। 

রামমোহন তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ “তুহ ফাৎ-উল-মুওহাহিদিন্*-এ 

পরিপূর্ণ যুক্তিবাদীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন । এই গ্রস্থথানি আর্বী ভূমিকা 
সংবলিত ফারী রচনা, প্রকাশিত হয় আহ্থমানিক১৮*৩-০৪ গ্রষ্টাব্দে। যদি 
প্রকাশকালের উক্ত অনুমান নিভু'ল হয় তাহলে ধরতে হবে এ গ্রন্থ রচিত 
হয়েছিল লেখকের ৩০-৩২ বৎসর বয়সে-যে সময়ে তাঁর বুদ্ধি ও বিচারশক্তি 
পূর্ণ পরিণতি লাত করেছে। শোনা যায় কিশোর বয়সে তিনি প্রচলিত হিন্দু 
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প্রতিমাপূজার নানা দৌোষ-ত্রটি প্রদর্শন করে ফার্সী ভাষায় এক গ্রন্থ রচনা 
করেন, কিন্ত এমন কোনও গ্রন্থ অগ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। 'তুহ ফাৎ গ্রন্থে 
তিনি (ফার্সা বা! 'তুহফাত'-এর মত মিশ্র আর্বী-ফার্সী ভাষায় ) স্বরচিত 
মনাজাবাৎথউল্-আদিয়ান্ ( “নান! ধর্মের বিচার”? ) নাঁষক এক গ্রন্থের উল্লেখ 
করেছেন_কিন্তু এখানিও আজ পর্যস্ত অনাবিষ্কৃত। স্ৃতরাং দুর্ভাগ্যবশত তার 
পূর্ণ যুক্তিবাদী দৃ্টিভঙ্গীর আলোচনার জন্য 'তুহ ফাৎউল-মুওহাহিদিন' 
পুক্তিকাখানিই আমাদের একমাত্র সম্বল। 

'তুহ ফাৎ, গ্রন্থটি বিশ্লেষণ করলে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে রামমোহনের 
তৎকালীন যে কটি সিদ্ধান্তের পরিচয় পাওয়া যায় তা এই: (১) সকল 

ধর্মেই জগতের কর্তা ও বিধাতা একজন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা 
হয়েছে। এই বিশ্বাস বিশ্বজপীন। মানুষ স্বভাবত এক অনাদি অনস্ত ঈশ্বরে 
বিশ্বাস করে। স্থৃতরাঁং মানুষের পক্ষে তা স্বাভাবিক । এই জগতৎ্কর্তা পরমেশ্বরে 
বিশ্বান কোনও কৃত্রিম উপায়ে কেবল অভ্যাসের বশে মান্ষের মনে উৎপন্ন হয় 

না। মানবমনের স্বাভাবিক গতি ঈশ্বরবিশ্বাস অভিমুখী । 

(২) দ্েহাতিরিক্ত আত্মায় এবং পরলোকে বিশ্বাস সকল ধর্মের ভিত্তি। 
এই পরলোককে এমন এক স্থানরুপে কল্পনা করা হয় যেখানে মানুষ মৃত্যুর পরে 

সংসারের অনুষ্ঠিত তার পুণ্য বা পাপকর্মের জন্য পুরস্কার বা দণ্ড লাভ করে। 

যদিও আত্মা বা পরলোকের অস্তিত্ব মান্ববুদ্ধির অগম্য এক গ্রপ্ত রহস্ত--তবু এই 
বিশ্বাসের সামাজিক মূল্য আছে, কারণ পারলৌকিক শান্তির ভয়ে সাধারণ মানুষ 
জীবদ্দশায় পাপানুষ্ঠানে বিরত থাকে (45 0) 10150901012 ০৫ 16511810105, 
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উল্লেখা যে তিনি নিরীশ্বরবাদদকেও মানুষের অভ্যামগত বিশ্বাসের (1৪010) 

অন্তর্ত/ক্ত করেছেন__শ্বতাবগত বৃত্তির (0৪৮:6) নয় । | 

(9) ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস__মান্ুষের স্বভাবগত সার্বভৌম এই বৃত্তি- 

হয়কে বাদ দিলে মানুষের অভ্যাসগত সংস্কার ও অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাভন্ন 

ধর্মসন্প্রদায়ের মধ্যে প্রচুর মতভেদ ও পার্থক্য দেখা যায়। পরস্পরের মত খণ্ডনে 

এর! সর্বদাই সচেষ্ট ও সক্রিয়। স্থতরাং স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে-_-এই সব 

ধর্ম গুলিই কি সত্য ? অথবা সব ধর্ম মিথ্যা? সর্ব ধর্ম সত্য-_-এ কথা স্বীকার্ধ নয়, 

কেনন] বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে বিপরীত মত পোষণ করেন এবং 
এক ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিধি অপর ধর্মে নিষিদ্ধ। এই পরম্পর- 

বিরোধী সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থাসমূহের সব কটি এক সঙ্গে বা এককালে সতা হতে 
পারেনা। আবার কোনও এক বিশেষ সাম্প্রদায়িক মত সত্য ও অবশিষ্ট 

সকল ধর্ম মিথ্যা এমন কথাও স্বীকার করা যায় না। ঈশ্বরের স্বরূপ, পরকাল, 

মুক্তি ও ধর্মের বাহ্ অনুষ্ঠান বিষয়ক কোনও বিশেষ ধ্সম্প্রদায়ের প্রচলিত 
বিশ্বাসগুলির পক্ষে এমন কোনও অমোঘ যুক্তি নেই যা প্রমাণিত করতে সক্ষম 

যে এই বিশেষ ধর্মটিই সত্য এবং অন্য সব ধর্ম মিথ্যা। এই অভ্যাসগত সংস্কার ও 

বিশ্বাস সর্বমানবের পক্ষে স্বাভাবিকও নয় ব! সর্বমানবের জ্ঞানের বিষয়ও নয়। 

স্থতরাং ধারা বলেন_ তাদের ধর্মই একমাত্র সত্য, অন্য সব ধর্ম মিথ্যা-তারা 

অযৌক্তিক কথ! বলেন। যখন সব ধর্ম সত্য একথ৷ স্বীকার করা যাচ্ছে না, 

কোনও বিশেষ ধর্ম সত্য-_তাও যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্রিত করা যাচ্ছে না__তখন 

সিদ্ধাত্ত করতেই হয়, সব ধর্মই মিথ্যা। তা না বলে যদি বলা যায় কোনও 

কোনও ধর্ম মিথ্যা এবং কোনও কোনওটি সত্য--তাহলে সে যুক্তি আর্বী 

তর্বশান্্র অনুসারে 'তঞ্জিবিলা মূরাজ্জে' বা "অহেতুক অযৌক্তিক পক্ষপাতিত্ব 

দোযছুষ্ট হয়ে পড়ে। 

(৫) ধর্মপ্রবতা ও ধর্মগ্তরুগণের উপর বিশ্বাসস্থাপন করা অযৌক্তিক ও 

নিরর্থক । ঈশ্বরই এ বিশ্বের সব কিছুর আদি কারণ। অবশ্ঠই তিনি ছাড়া 

কিছু গৌঁণ ও পরবর্তী কারণ আছে যার উপর মান্ষের অস্তিত নির্ভরশীল। 

উত্ত ধর্মনীয়কগণের তথাকথিত প্রাপ্ত ঈশ্বর-প্রত্যাদেশ সাক্ষাৎ ঈশ্বর-সষ্ট নতুবা 

কোনও গৌণ মধ্যবর্তী কারণসঞ্কাত। যদি এই প্রত্যাদেশ সাক্ষাৎ ঈশ্বর- 
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প্রেরিত হয় তাহলে তার জন্য কোনও মধাবর্তী প্রবক্তা বা! গুরুর প্রয়োজন নেই ; 

কেন নাঁ যা সাক্ষাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত তাতে সর্বমানবের সমান অধিকার ; আর 

যদি মধাবত্তিত স্বীকার করতে হয়-_-তাহলে একজন মধাবর্তীর পরিবর্তে একটি 

মধাবরতী-পরম্পর1 মানতে হয় যার কোনও শেষ নেই। কিন্তু দেখা যায় প্রচলিত 

শান্ত্রগুলি তা করেন নি-_অবতাঁর বা প্রবন্তাদের ধারাকে ইতিহাসের কোনও 

এক মুদুর্তে এনে ছেদ টেনে দিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন এর পরে আর 

অবতার ৰা প্রবন্তা জন্মাবেন না । বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এই জাতীয় 

বহু পরম্পর-বিরোধী পরম্পরা স্বীকৃত হয়েছে। অভ্যাস ও সংস্কারগত বিশ্বাসের 

ক্রিয়াই এখানে লক্ষণীয়-_এ বিশ্বাসের স্বাভাবিক বিশ্বজনীনতা! নেই । তাই রাম- 
মোহনের সিদ্ধান্ত £ “721,066 ৪0৮10 01 70101019505 8100 16৮61901010 1116 

00161 01)17565 117 1091016 06061)0 01901) €66]010)91 020565 10100 

1616161)06 (09 000 1, &. 0765 06196190 01901) 0106. 11) 61010101304 278 

17) 61700. 10101017605 €0০, 216 :1)00 09101019]1]5 00155101780 01 

11)3000010105 01 177 611660 016605. 13291065 7178 2. 1780101 02118 

৪ 60106 0৫ 002 169100, 21)001617 8115 16৪ (60106) 2015158017)6 0০ 

৪1) 61100060945 আ৪১৮ |৯ বামমোহনের যুক্তির সমর্থনে বলা যায়, নান। শাস্ত্রেই 

এই প্রেরিত-পরম্পরা বা 29509110 5000895109-এর দৃষ্টান্ত আছে। পঁচিশজন 

বদ্ধ-পরম্পরা, চব্বিশজন জৈন তীর্ঘক্কর-পরম্পরা ইহ্দী ও খ্রষটীয় প্রবক্তা ও প্রেরিত 
পরম্পরা প্রভৃতির শিদর্শন এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। কুরাঁণে হজরৎ মহম্মদকে বল! 

হয়েছে নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শেষ । ইসলাম ধর্মে ইহুদী ও গ্রীষ্টায় প্রাক্তন 

ধর্মীচাধগণকেও পরম্পরাভুক্ত করে সম্মানিত স্থান দেওয়া হয়েছে। 
(৬) অলৌকিক (0818016), অতিপ্রাকৃত (31961800181), এতিহৃগত 

অর্থহীন সংস্কার প্রভৃতিতে বিশ্বাস সর্বথা বর্জনীয়। এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে 

রামমোহন অনেকগুলি তীক্ষ যুক্তি দিয়েছেন; সংক্ষেপে সেগুলির মর্মোদ্ধার 
করা যেতে পারে । বিভিন্ন ধর্মগুরু ও ধর্মপ্রবক্ত! নিজেরা জনসাধারণের নিকট 
সম্মান ও গৌরব অর্জন করবার উদ্দেস্টে কতকগুলি অযৌক্তিক মত ব্যক্ত করেন 

এবং অলৌকিক শক্কি ও অলৌকিক ক্রিয়াকারিত্ের দাবী করে সেই মতসমূহের 
যাথার্থা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেন। এই ভাবে সাধারণ মানুষকে 
পরিত্রাণের লোভ দেখিয়ে তাবু! শিষ্ষ করেন। এদের অলৌকিক শক্তির 
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মোহ সাধারণ মালগষের বিবেক ও বিচারবৃদ্ধি নষ্ট করে এবং তারা 

সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও বন্ধ আচারনিষ্ঠতার পথে অন্ধের ন্যায় এদের অনুসরণ 
করে। অলোৌকিকত্বের দাবী ও লোকমুখে প্রচারিত এই ধর্মগুরুগণসংক্রান্ত 
অসম্ভব কাহিনীসমূহ মান্থষের অযৌক্কিক অন্ধবিশ্বাসেরই পুষ্টিসাধন করে। 
লোকের ধর্মবুদ্ধি এই অনিষ্টকর প্রভাবের ফলে এতই বিকারপ্রস্ত হয় যে বিশেষ 
বিশেষ সম্প্রদায়ের কাছে মিথাকথন, চৌর্য, বিশ্বাসঘাতকতা, বাভিচার পর্যস্ত 
পবিজ্র ধর্মানুষ্ঠান রূপে গণা হয়--যেগুলি জনসমাজের পক্ষে অনিষ্টকর ও 
পরলোকে দুর্গতির কারণ। এই মোহ মানবমনকে এমনই আচ্ছন্ন করে যে যদি 

কারও চিত্তে কখনও স্বাধীন ভাবে সত্যনি্য্বের প্রবৃত্তি জাগে-_-সকলে, এমন 

কি সে বাক্তি নিজেও, নে ইচ্ছাকে পাপবুদ্ধি বলে নির্দেশ করে থাকে । 

(৭) প্রত্যাদিষ্ট বা আধুশান্ত্রের বাক্য বিশ্বাসের অযোগ্য, কেন না বিভিন্ন 

ধর্মশান্ত্রে পরম্পর-বিরোধী উক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। হিন্দু শাস্ত্রে যে সব বিধি 
আছে তা অন্ধভাবে অনুসরণ করবার ফলে হিন্দুজাঁতির দুর্দশা] ও অধঃপতন 

ঘটেছে। অপরপক্ষে মুসলমান ধর্মশান্ত্রে বিধ্মশদের প্রতি অত্যাচার এমনকি 
তাদের হত্যা! করবার নির্দেশ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে। একদল তাদের ধর্মশাস্ত্রের 

উপর নির্ভর করে বলেন, তাদের ধর্মগ্রবক্তার আবিভাবের সঙ্গে সঙ্গেই 

প্রবক্তাগণের আবির্ভাবকালের সমাপ্তি; আবার অন্য সম্প্রদায়ের মতে এশী বিধান 
এই যে, দায়ুদের বংশ যতদিন থাকবে- প্রবক্তা-পরম্পরা ততদিন চলবে। 

অন্যান্য সম্প্রদায় এই পরম্পরাকে প্রায় আধুনিক কাল পর্যন্ত টেনে এনেছেন, যেমন 

ভারতবধে নানকের সম্প্রদায় ; তাদেরও অন্রাস্ত শাস্ত্র আছে। এই স্ববিরোধগুলি 

অতি নিপুণভাবে দেখিয়ে রামমোহন বলছেন £ “বিণ, 216 00696 ০01)0:8- 

0100015 01505106501 0102153 00910515021) জ/100 002 13000, 211৫ 

00605 06 09০ £6৪6, £1)600105 2150 01511)061655660 052601 01 

212 01)652 006 191011580109105 0: 0১6 10110957215 01 16511810197 1 

01101 2 50010 101170 11] 200 1062810962 60 0166০ 006 12602 

81210080152 ৮ 1১০ 

(৮) স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান। এরই প্রয়োগ করে এবং 
প্রত্যাদেশবাদ বর্জন করে, অন্ধভাবে কোনও শান্্রবিধানের উপর আস্থা না রেখে 
সদসৎ বিচারপূর্বক-_জাতিধর্মস্প্রদায় নিহিশেষে, সর্বমানবকে গ্রীতিপাশে বদ্ধ 
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করে-__উদার ও গভীর আধ্যাত্মিক জীবন গঠনই মান্গুষের লক্ষা হওয়া উচিত ॥ 

স্বাধীন বিচারবৃদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এখানে রামমোহনের সিদ্ধান্ত অতি স্পষ্ট; 

“[3681069 (16 18০6 0£ 30905 6150০/115 2৪০1) 10015101081 0৫ 10081)- 

10770 16) 1790661160002] €৪00106163 2170 5678565, 10091165008 196 

8100]0 1706, 1106 06067 2101709]5, (0110 0106 38100165 ০0: 1015 

£6110/-016001617 06 1015 7808, 00 5170010 65:61:0155. 1015 ০0] 
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'তুহ ফাৎ-উল্ মুওহাহিদিন্*এর অস্তভূ্ত যুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলির আন্ুপূর্বিক 
আলোচনা করলে দেখা যায় রামমোহন এখানে অবতারবাদ, মধ্যব্তিবাদ, 
গুরুবাদ, গুরুপরম্পরাবাদ, অন্রাস্তশান্ত্রবাদ, প্রত্যাদেশবাদ, অলৌকিক ও 
অতিপ্রাকতে বিশ্বাস, অন্ধ সংস্কার, অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি . প্রচলিত 

সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাসের সবগুলি লক্ষণকেই বর্জন কবেছেন। তার মতে 

সার্বভৌম ধর্মের পক্ষে ছুটি বিশ্বাস অপরিহার্ধ ও বাঞ্ছনীয়__জগতের শরষ্টা, পাতা, 
নিয়ন্তা, অক্ষয়, অনস্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং আত্ম! ও পরলোকে বিশ্বাস । 
আত্মা ও পরলোককে তিনি তত হিসাবে কতকটা অজ্ঞেয় বা ছুক্ঞেয় বহম্তের 
€াঠায় ফেলেছেন। এ বিশ্বাসের স্বপক্ষে তার যুক্তি--এটি মানবমনের 



দ্বাভাবিক বৃত্তি এবং সামাজিক শুচিতা ও সংহতি রক্ষার বিশেষ উপযোগী । 
এ বিশ্বাসের তাত্বিক মূল্য অপেক্ষা সামাজিক মূল্যের উপরই তিনি বেধী জোর 
দিয়েছেন। শোলা যায় উত্তরকালে তিনি বলতেন মাতৃগর্ভস্থ শিশু বহির্জগং 
সম্পর্কে যেটুকু জানে_ পরলোক সম্পর্কে তার জ্ঞানও তন্্রপ।১ এই ছুটি 

প্রত্যয় যে কেবল সর্বমানবের পক্ষে স্বাভাবিক তাই নয়-_মানবসমাজের কলাণ, 
শৃঙ্খলা ও সংহতি এর উপর নির্ভরশীল। অধিকম্ত তিনি এই গ্রন্থে স্বাধীন 
বিচারবুদ্ধি, বা £6৪507. এর শেষ্টতব স্বীকার করতে ছ্বিধা করেন নি। 

তৃহফাৎ' পুক্তিকাঁখানি সম্পর্কে রামমোহনের জীবনীকার ও মতব্যাখ্যা- 
তাদের মধো দৃষ্টভঙ্গীর পার্থকা আছে। শ্রীমতী কলেট এই গ্রন্থে প্রতিভাত 
লেখকের আন্তরিকতা ও যুক্তিনৈপুণ্যের প্রশংসা করলেও সমগ্রভাবে এটিকে 
বলেছেন শৃঙ্খলাহীন ও অপবিণত : “[5 81781620616 15 006৩6] 

00166 05552101805 270 006 18016 13 10€16]15 2 561165 0% 

065011761৮2 91062601865 ; 17006 00656 91707 10001) 20062176258 01 

0056:5801017) 2150 168530181105...11)6 06210165 15 11010010206 25 0) 

68711950 25811921015 50165510170 1015 [0110 2100 25 51)0ড/11)8 

1015 686601655 6০ ৮2৪] 7100655 86811750 101 000 1615 6০০. 

100101816.....1৮১৪ অন্যান্য ধারা এ বিষয়ে উল্লেখযোগা মন্তব্য করেছেন, 

তারা কিন্তু রামমোহনের শান্ত্রাহ্ছলীলন ও শান্ত্রের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর, 
পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রস্থকে এতটা তাচ্ছিল্য করেন নি; বরং এর বিশেষ তা্পধ 

স্বীকার করেছেন।১ এদের প্রায় সকলের মতেই 'তুহ ফাৎ-উল্-যুণহাহিদিন্? 
এ প্রকাশিত রামমোহনের যুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলি যথেষ্ট স্থপরিকল্লিত, সুশৃঙ্খল 
ও পরিণত; শান্ত্রম্পর্কে তার উত্তর জীবনের অন্থশীলন ও অভিজ্ঞতাজাত 

মতবাদের মধোও “তুহ ফাৎ" পর্বের চিন্তাধারার প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকরী । 
'তুহ ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন্' গ্রন্থের লেখর হিসাবে রাঁমমোহনের যে বৈশিষ্ট্য 

আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে তা ইসলামীয় ধর্মশান্ত্ে, বিশেষত আরবী তর্কবিদ্যায় 
তাঁর অসাধারণ অধিকার । আপন বক্তব্যের সমর্থনে এখানে তিনি যে সব যুক্তি 

ও প্রমাণ উপস্থিত করেছেন তার সবগুলিই ইসলামীয় শান্তর থেকে সংগৃহীত। 

বইখানি আচ্যোপান্ত পড়লে সন্দেহ থাকে না, ধর্মবিশ্বীসের ক্ষেত্রে শান্্রনিরপেক্ষ 

যুক্তিবাদ এর প্রতিপাঘ্ভ এবং তাঁর উৎস হল ইসলামীয় ধর্মসাহিত্যের ইতিহাসে 

৫৫৪ 



কালক্রমে উদ্ভাবিত “ইলম্-উল্-কালাম্ (বা ৪০150185015 €)6০910%5) ও কিছু 

পরিমাণে উত্তরকাঁলীন সুফী মতবাঁদ। এই 'ইলম্উল্-কালাম্ এ ধারা পণ্ডিত 

তারা ইসলামের হীতহাসে 'মুতকলিম' নামে পরিচিত। প্রথমে যুক্তিবাদী 

'মুতাজিলা' সম্প্রদায়ই 'মুতকল্পিম" আখা! লাভ করেছিলেন। ইসলামের কট্টর 

শান্্রপস্বিগণের সঙ্গে কুরাণ-শরীফ. সম্পর্কে এঁদের দৃষ্টিতঙ্গীর মৌলিক পার্থকা 

ছিল। রক্ষণনীল শরীয়ৎ-বিশ্বাসীরা মনে করতেন কুরাণ নিতা, ঈশ্বরের অবাক্ত 

বাঁণীর স্মা্ট-এক দিব্য আকররূপে তা সপম স্বর্গে নিত্য বিরাজমান। এই 

অনাদি উৎম থেকে জিব্রাইল কুবাণের বাণী মহম্মদের অন্তরে প্রেরণ করেছেন। 

মুললমান সম্প্রদায় ঘে কুরাণ অন্রাস্ত ধর্মগ্রস্থরূপে অধায়ন করেন তা কোনও 

বন্ধ নয়, উক্ত নিতা কুরাঁণেরই বাণীৰ্প। এই মতের সমালোচনায় মুতাঁজিলা 

»ম্প্রদায় বলতেন, কুরাঁণশরীফ অনাদি ও নিত্য হতে পারে না, এই গ্রন্থ ঈশ্বরের 

বাণী হলেও তা সুষ্ট বন্ত (খাল্ক )। একে যদি অনাদি ও নিত্য বলা যায় 

তাহলে অনাদি, অনন্ত, নিতা পরমেশ্বরের অতিরিক্ত আর একটি অনাদি ও 

নিত্য বন্ধ স্বীকার করতে হয় এবং তার দ্বারা ইসলামের মুল তত্ব একেশ্বরবাদই 

খণ্ডিত হয়। মুতাজিলাপন্থিগণ ঈশ্বরের গুণ স্বীকার করেন নি, মৃতার পর 
শারীরিক কিয়ামতে বা স্বর্গে ঈশ্বরের চাক্ষৃষ দর্শনলাভের সম্তাবাতায় এদের 
বিশ্বাস ছিল না । তা ছাড়া এদের দৃষ্টিভঙ্গীতে আরও কিছু মৌলিকতা৷ ছিল ঃ 
মান্থষের পাপ-পুণা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, কর্তব্যাকর্তবা নির্ধারণের দায়িত্ব 

মানুষের নিজের, এই তত্ব স্বীকার করে এরা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার 
ক্রিয়াশীলতাকে কিছুদুর পর্যন্ত মেনেছেন। উত্তরকাঁলীন মরমীয়া স্ফীগণের 
মত এরা৷ গুহ তত্বে শ্রদ্ধানীল ছিলেন না। শিয়া সম্প্রদায়ের গুরুবাদকে 
এরা প্রকাশ্টে আক্রমণ করেছেন। প্রচলিত প্রত্যাদেশবাদের ধারণায় এবং 

অলৌকিক ক্রিয়াকলাপেও এদের আস্থা ছিল না।১* এই যুক্তিবাদী সম্প্রদায়ের 

মতবাদ তাই স্বভাবত বরামমোহনকে আকর্ষণ করেছিল। দশম-একাদশ 
ষ্টার আরব কবি ও দার্শনিক আবুল-আলাল মাআরির চিন্তার সঙ্গে 
তৃহ ফাৎ্, এ বাক্ত রামমোহনের চিন্তার সাদৃশ্যের প্রতিও কেউ কেউ ইঙ্কিত 

করেছেন।১* আল-মাআরিও রামমোহনের মত প্রচলিত আহ্ুষ্ঠ।নিক ধর্মকে 
মা্ছষের অভাস, পরিবেশ ও শিক্ষাজাত সংস্কারের ফল বলেই গণা করেছেন 
এবং ধর্মগ্রবক্তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতাববৃদ্ধি ও স্বার্থদিদ্ধির উদ্দেশ্টে কাল্পনিক 

€৬ 



ধর্মমত প্রচারের অভিযোগ এনেছেন। এই প্রসঙ্গে ইবন আববি ব্যাখ্যাত 
ইসলামীয় দর্শনের “আল্-নূর" বা দিবাজোঁতির ধারণার সঙ্গে বামমোহন কর্তৃক 
মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে ঈশ্বরের দানরূপে স্বীকারের ধারণার সাদৃশ্ঠের প্রতিও 
ইঙ্গিত করা হয়েছে।১* ইবন আরবি বলেন, মানবজ্ঞানকে আমুল বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যাবে যে মান্ষের যে বোধশক্তি সেটি জ্যোতি ছাড়া আর 
কিছু নয় ( আল্-নূর্) (19103 0০0৬2 00 20:51)600--005 00৬61 

0৪6 0065 0308115 02300192 25 9011101)6 0691769 8.9 11510, 21-1751. 
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13101) 11 (00, 15 2; 1200906  01 [00101 2581] 17628501) ৫/-27%1 
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জা1)101) 101) 4১8201 10600625 10) 2 001-01)5 51081] 021705 
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রামমোহনের উপর এই সিদ্ধান্তের প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। তুহ ফাঁৎ-এ 
রামমোহনের বুদ্ধিবৃত্তির বিশ্লেষণ অবশ্য এত পুঙ্থান্থুপুঙ্খ নয়। কিন্তু অন্ধ 
শাপ্রান্ছগত্য, প্রত্যাদেশবাদ, অলৌকিক ও অতিপ্রারুতে বিশ্বাস প্রভৃতির 
বিরুদ্ধে তিনি যে ভাবে মানুষের সার্বভৌম স্বাধীন বিচারবুদ্ধি (10061160694] 
(8001065 2190 52565) ও স্বাভাবিক অন্তর (1068106 8০1 )কে 

ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান বলে গণ্য করেছেন তা ইবন আরবির কথা মনে করিয়ে 

দেঁয়। সুফী মরমীদের মধ্যে রমী, সাদি, হাফিজ প্রমুখ কবিগণ রামমোহনের 
প্রিয় ছিলেন। এরা শাস্ত্রীয় সংকীর্ণতা থেকে বহুলাংশে মুক্ত ছিলেন এবং 
ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগে এবং ঈশ্বর ও জীবজগতের এঁক্যে বিশ্বাসী ছিলেন 
বলেই রামমোহনের চিত্তকে আকর্ষণ করেছিলেন । 

ইস্লামীয় ধর্মশান্তে প্রগাঢ় পাত্ডিত্যসত্বেও 'তুহ ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন্ ছাড়া 

রামমোহন উক্ত শাস্ত্রের আলোচনামূলক আর কোনও গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন 

কিনা জানা যায় না। সেরকম কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়নি। মনাজারাৎ- 
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উল্-আদিয়ান' বা 'নানা ধর্মের বিচার? শীর্ষক একখানি গ্রন্থ তিনি রচনা। 

করেছিলেন এমন উল্লেখ 'তুহফাৎ-এ আছে। এখানি প্রকাশিত হয়েছিল 
কিন! লন্দেহ। জরুষ্্ীয় সম্প্রদায় কৃত 'তুহফাৎ-এর সমালোচনার প্রত্যুত্তর- 
স্বরূপ “জওআব-ই-তুহ ফাৎ উল্-মুওহাহিদিন নামে যে পুস্তিকাঁটি সম্ভবত 

১৮২০ স্ত্রীষ্টাব্ে প্রকাশিত হয়েছিল সেটি বর্তমান লেখক ব্রিটিশ মুজিয়ম 

্রস্থাগার থেকে সংগ্রহ করে সর্বপ্রথম তার বঙ্গান্থবাদ করেছেন ( পরিশিষ্ট-৪ 

রষ্টবা )। অন্রমান করবার কারণ আছে, এ গ্রন্থ বামমোহনের রচিত নয়, 

তার অন্তরঙ্গ কোন (সম্ভবত মুসলমান ) বন্ধুর রচিত। স্ৃতরাং এর সাক্ষ্য 

আমাদের বর্তমান আলোচনায় কাঁজে লাগবে না। কলিকাতা বাসকালে 

রামমোহন হজরৎ মহন্মদের এক জীবনী লিখবার সংকল্প করেছিলেন; 

দুর্ভাগাবশত এই সংকল্প কাজে পরিণত কবতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে বন্ধু 

এাডামকে তিনি বলেছিলেন, মহম্মদের গোঁড়া ভক্ত ও বিরুদ্ধবাদী শক্র ও 

সমালোচকগণ- কেউই এই মহাপুরুষের প্রতি স্থবিচার করেন নি। মহন্মদের 

প্রকৃত মাহাত্মা সম্পর্কে জগত্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল এই জীবনীরচনার 

উদ্দেশ ।১৯ক যদি গ্রন্থটি তিনি লিখে যেতে পারতেন আমর! তার প্রজ্ঞার 

আলোকদীপ্ত, ইসলামীয় আকরের ভিত্তিতে বচিত মহম্মদ্দের জীবনী ও 

উপদেশ সংক্রান্ত একখানি গ্রন্থ লাভ করতাম এবং ইসলামীয় শাস্ত্র সম্পর্কে তার 

পরিণত মতামতের পরিচয়ও সে গ্রন্থে অবশ্যই পাঁওয়! যেত। কিন্তু এক্ষেত্রেও 

আমাদের নিরাশ হতে হয়। পরবত্ণা বচনার মধো তাঁর খ্রীষ্টায় বিতর্কের স্থানে 
স্থানে বামমোহনকে মুসলমান শাস্ত্রের সাক্ষ্য ব্যবহার করতে দেখা যায় যেমন-_ 

96০০7 4১95৪1 €9 0005 015015082 চ4০]1০ -এর তৃতীয় অধায়ের 

উপসংহারে । কিন্তু এই পর্বে তিনি তার পূর্বের কট্টর যুক্তিবাদকে কতকটা 
নমনীয় করে শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাণীল হয়েছেন এবং যুক্তির পরিপূরক হিসাৰে 

প্রতাদেশকেও গ্রহণ করেছেন। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এই পর্ধে 

্র্টীয় শাস্ত্রের মত বিচাব-বুদ্ধির সঙ্গে সামগশ্ত বক্ষা কবে তিনি ইসলামীয় 

শান্তকেও প্রতাদিষ্ট বলে স্বীকার করতেন। তাছাড়া এই বিচারগ্রন্থগুলিতে 

প্রায় সর্বত্র প্রতআদিষ্ট ইহুদী ধর্মশ'ন্্র বা ]6%7151) [২৪৮৪1৪0070কেও যে শ্রীষীয় 

প্রত্যাদেশ বা 010105081) 1২56190107-এর সঙ্গে সমমর্ধাদ। দেওয়া হয়েছে তাঁও- 

লক্ষণীয় । শাস্ত্র সম্পর্কে রামমোহনের এই সংশোধিত দৃষ্টি যথাস্থানে আলোচ্য । 
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রামমোহনের উপর ইসলামীয় চিন্তার এই বিঁশষ্ট ধারাগুলির প্রভাব স্বীকার 
করে নেবার পরেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। ইসলামীয় জগতের যে সব সম্প্রদায় 

বা মনীধীর সঙ্গে রামমোহনের চিন্তার সাদৃষ্ঠ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
তাদের কেউই কুরাণশরীফের প্রামাণ্য অস্বীকার করেন নি--এমন কি যে 

মুতাজিল৷ সম্প্রদায় কুরাণের নিত্যতা মানতেন না, তারাও নয়। সুফী 

মরমীদের মধ্যে শরীয়তী বিধিনিষেধ পালনে তেমন উৎসাহ দেখা যেতনা এবং 

তাদের সাধনপ্রণালীর মধো এমন অনেক উপাদান কালক্রমে প্রবেশ করেছিল 

যা হয় তো ইসল!মের মূল তত্বের অঙ্গ নয় ।২* কিন্তু অন্রান্ত শান্ত্রবাদ্দের বিরুদ্ধে 
সজ্জানে হুপরিকল্পিততাবে বিদ্রোহ করবার আগ্রহ তারা দেখান নি। বরং 

তাদের মধ্য কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ও সাধক মূল ইসলামের লঙ্গে স্ফীমতবাদের 
সামঞ্তশ্যবিধানের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। স্ুবিখ্যাত মনীষী আল্-গজ্জালি 

(১০৫৮-১১১১)-র যত্বে শেষ পর্যস্ত শবীয়তের সঙ্গে স্থফী মতবাদ সমন্বিত হয় ।২১ 

'তুহফাৎ্'এ প্রতিফলিত যুক্তিবাদ কিন্তু সম্পূর্ণ শান্ত্রনিরপেক্ষ। এর প্রেরণা 

সেক্ষেত্রে রামমোহন পেলেন কোথা থেকে? 

এ পর্যস্ত সকলেই অনুমান করেছেন, 'তুহফাৎ্-এর রচনাকাল ১৮*৩-৯৪ 

শষ্টাৰ। প্রচলিত ধারণা,-সে সময়ে রামমোহন যদিও ইংরেজি শিখেছেন, 

তবু ভার ইংরেজি জ্ঞান তখন পর্যস্ত এতদূর অগ্রসর হয়নি ঘার সাহাযো 
ইউরোপীয় বিজ্ঞানদর্শনে তিনি পূর্ণ অধিকার অর্জন করতে পারেন। কিন্ত 
যে শান্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদী সিদ্ধান্ত তিনি “তুহফাৎ'এ প্রকাশ করেছেন তার 

যুক্তিবাদের অংশ ইসলাম-প্রভাবিত হলেও শান্্রনিরপেক্ষতার প্রশ্নে তা আমাদের 

ইউরোপীয় যুক্তিবাদী চিস্তাধারার এঁতিহাই শ্মরণ করিয়ে দ্বেয়। ষোড়শ থেকে 
অষ্টাদশ শতাব্দী পর্বস্ত এই ধারা পরিপুষ্ট হয় যথাক্রমে বেকন ও লক্; 

কলিন্স, টিগ্যাল, টোলাগ্, মরগান, শ্যাফট্সবেরী প্রস্তুতি যুক্তিমূলক 
একেশ্বরবাদের পরিপোষক (19615)গণ ; ফরামী বিপ্রবের পশ্চাদস্থ দার্শনিক 

প্রেরণার উৎস ভোলতেয়ার্, দিদেরো, হেলতেপিয়াস, দ্চ'লেম্বোর, রুষো, ভোলনি 
প্রভৃতি দার্শনিকবৃন্দ ; এবং টমান পেইন্ ও ডেভিভ, হিউমের ছাতে। এদের 
অনেকের ছার! রামমোহনের চিত্ত যে প্রভাবিত হয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ 

আছে। বেকন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও চিন্তার জন্য এক নূতন প্রণালী উদ্ভাবন 
করেন (0০00) 01£81)010 বা 196 08817) এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে 
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জনশ্রতি, কুসংস্কার ও আধ্বাকোর শাসন থেকে মুক্ত হয়ে কি ভাবে সত্য নির্ণয় 
করতে হবে__তার পথনির্দেশ করেন । লক্ এই প্রণালীর আরও উন্নতি সাধন 
করে তাকে দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেন । তাঁর মতে সত্য নির্ণয়ের পূর্বে 

জান! আবশ্যক সত্য কি? জ্ঞান কি? জ্ঞেয়ই বা কি? মানুষের কোন্ কোন্ বিষয়ে 

জ্ঞানলাভ করা সম্ভব এব” কোন্ কোন্ বিষয়ে জানবার শক্তি একেবারেই নেই ? 
এই প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরের উপর আমাদের জ্ঞানের সত্যতা নির্ভর করছে। 

কিন্ত বেকন ও লক্ অভ্রান্ত শান্ত্রকে সম্পূর্ণ বর্জন করেন নি। তাদের মতে, যে 
সব তত্ব এই জগৎকৌশল দেখেও জানি যায় না_যা আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও 

অভিজ্ঞতার বহিভূ ত-_সেই'গুলিই আমরা শাস্তরবিশ্বাসের মাধামে জানতে পাবি; 
কিন্ত এই বিশ্বাসলন্ধ তত্ব স্বাভাবিক জ্ঞানাতিরিক্ত হলেও, স্বাভাবিক জ্ঞানের 
বিরোধী নয়। লক্ তার এক গ্রন্থে যুক্তি ও বিশ্বাসের এই পরস্পর-নির্ভরতা 

সম্পর্কে বলেছেন 2 4“ --] 0011010101085 1500 102 2100195 00 €৪105 107090106 

61780106৮61 08101 102 00095980 00 768501) 18100, 15 17010101175 

000 ৭ 0 25561000£ 01)21001100 7 ড/1)101) 16 1056 155019150৪5 

15 0101 00105, ০81000 02 ৪0106ণ0 00 83516101106 1006 0001) £০০৫ 

167501] ৪170 50 08.101)00 02 01১209590 6০91৮ 1২২ কিন্ত ইংরেজ 

ডীয়িস্টগণের সিদ্ধান্তে শাস্ত্রবিশ্বাসের এই সীমিত স্বানটুকুও ছিল না। ঈশ্বর ও 

পরলোক সংক্রান্ত প্রতায়গুলিকে অগ্রাহ না করলেও তীরা কোনও শাস্ত্রেরই 

অভ্রাস্ততায় বিশ্বাসী ছিলেন না । এ বিষয়ে তাদের প্রধান যুক্তি ছু'টি ঃ (১) কোন 

বিশেষ শাস্ত্রকে অত্রান্ত বলে স্বীকার করলে ঈশ্বরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দোষ 
আরোপ করতে হয়, কেনন! বিভিন্ন দেশে ও কালে নান। গ্রস্থই শাস্ত্রের মদ! 

লাভ করেছে ; (২) শান্ত্রবিশ্বাস অনৈসগিক ক্রিয়ায় বিশ্বাসেরই নামান্তর । 

অনৈসগিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস অযৌক্তিক, কেন ন| তা মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান ও 

নৈতিক প্ররুতি থেকে ভিন্ন। প্রাগুক্ত ফরাসী চিস্তানায়কগণের মধ্যে 

ভোলতেয়ার্, শে! ও ভোলনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন, বাকীরা প্রায় সকলেই 
হয় জড়বাদী নাস্তিক না হয় সংশয়বাদী। এদের আক্রমণ ও সমালোচনার 

লক্ষা ছিল-_সমাজে, বাষ্ছে, ধর্মবাবস্থায় পু্ধীভূত সর্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থ, নিপীড়ন, 
অসামা ও কুসংস্কার; এবং আরাধা ছিল জ্ঞান ও স্বাধীনতা ॥ এদের মধ্যে 
হারা ধর্মবিশ্বাসী তাদের মতে ধর্মশান্ত্রে কিছু সত্য থাকলেও তার সঙ্গে বনু 

৮ কু 



আল 

নীতিবিরুদ্ধ কথা, অবিশ্বাস্য অলৌকিক কাহিনী এবং কুসংস্কারের সমাবেশ 
ঘটেছে। সমসাময়িক ব্রিটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম ছিলেন পবিপূর্ণ 
সংশয়বাদী ; তিনি হ্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারা ধর্মের উৎপত্তি ও ইতিহাস 
ব্যাখ্যা করেন ও সত্যনির্ণয়ের পথে কার্ধকারণসন্বন্ধমূলক যুক্তির অসারতা 
প্রতিপন্ন করেন। অলৌকিক ক্রিয় (12018015 ) বা অভ্রাস্ত শাস্ত্রে তার 

বিশ্বাস ছিল না। অলৌকিক ক্রিয়া বা 20179০16 সংক্রান্ত তার বিখ্যাত নিবন্ধে 

তিনি বলেছেন, “4৯ 10011801615 2. $10918001) 0৫6 006 1855 06 180016 
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অলৌকিক ক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে তার যুক্তিগুলিকে আরও বিস্তারিত করেছেন 
এবং শেষপর্যস্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে যুক্রিছ্বারা! খ্রষ্টধর্মকে কিছুতেই 

সমর্থন কর চলে না যে হেতু গ্রীষটধর্মের ভিত্তি হল অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাসের 
উপর ([ ৪1) 006 05০57 6158550 100) 006 1060)00 0£ 18950103798 
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56116560 5 ৪105 15850788016 721907) আ10)00 0176. )1২৪ অষ্টাদশ 

শতাব্দীর ইউরোপের জ্ঞানবিভামিত যুগের (486 ০? 7511617051/0067)6 ) 

দার্শনিকগোর্ঠীর মধ্যে ধারা ঈশ্বরবিশ্বাসী তারা শাস্্বিশ্বাম ও অলৌকিক 
ক্রিয়াদির ধারণ! বিবলিত এক ধর্মের পরিকল্পনা করেন যার নাম দেওয়া 
হয়েছিল 7,80818] 1116107, বা! নৈসগিক ধর্ম॥। সংশয়বাদী হিউমও তার 
[01910950565 (00106177117 ৪001৪] [6116101) গ্রন্থে ধর্মের উৎপত্তির 

মূলন্বপ কণ্পিত সকল অনৈসগিক তন্বকে অগ্রাহ করেছেন। স্থতরাং 
রামমোহনের অনতিপূর্বে পাশ্চাত্য চিন্তায় নৈসগিক ধর্ম সম্পর্কে ছুটি বিশিষ্ট 

৬১ 



দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষা করা! যাচ্ছে-_(১) ধর্মবিশ্বাসী (২) সংশয়বাদী। 'তুহফাৎ- 
উল্-মুওহাহিদিন্ গ্রন্থে রামমোহন এই নৈসগিক-ধর্মবাদী রূপেই আত্মপ্রকাশ 
করেছেন। তবে 'তুহফাৎ পাঠে এ কথাও স্পষ্ট ঘে তিনি বিশ্বাসীদেরই 

দলভুক্ত, ধর্মের মূল সত সম্পর্কে সংশয়বাদী নন। 
'তুহ ফাৎএ রামমোহন শান্্বিশ্বান সংক্রান্ত যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত আধুনিক 

যুগেব ইউরোপীয় জ্ঞানরাজোর যুক্তিবাদের সঙ্গে তার বিস্ময়কর সাদৃশ্য নিশ্চয় 

লক্ষা করবার মত। ব্রজেন্ত্রনাথ শীল সর্বপ্রথম দেখান, এই গ্রস্থের উপসংহারে 
তিনি ভোলতেয়ার ও ভোলনির মত অলৌকিক ক্রিক্ায় বিশ্বাস সম্পর্কে 

মানবজাতিকে চার ভাগ করেছেন £ (১) যাঁরা প্রতারক, অর্থাৎ লোক- 

সংগ্রহের জন্য ইচ্ছাপূর্ক অলৌকিক কাহিনী স্ষ্টি করে মানুষকে প্রতারণা 
করে; (২) যার] প্রতারিত--অর্থাৎ নিধিচারে এ সব ব্ক্তিদের রচিত 

উদ্দেশ্বঃলক আজগুবি কাহিনীতে বিশ্বাস করে ঠকে ; (৩) যারা একযোগে 

প্রতারক এবং প্রতারিত-_ অর্থাৎ যার! নিজের! অলৌকিক কাহিনী বিশ্বাস করে 
এবং অন্যদ্েরও তা বিশ্বাস করতে প্রণোদিত করে; (৪) যারা ঈশ্বরের 

আশীরবাদে প্রতারণাঁও করেন! প্রতারিতও হয় না।২৫ কিন্তু তা সত্বেও মনে 
রাঁখতে হবে তুহ ফা প্রকাশের কালে রামমোহনের ইংরেজি শিক্ষা ও ইউ- 

বোপীয় বিদ্যায় প্রবেশ বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। সুতরাং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান 
ও যুক্তিবাদ এই গ্রন্থের চিন্তাঁধারাকে প্রভাবিত করেছিল-_-এমন সিদ্ধান্ত মেনে 

নেওয়া একটু কঠিন। সযত্বে অজিত ইসলামীয় বিদ্যার ছাপ “তুহ ফাৎ-এর 
প্রতি পঙভিতে এবং সমগ্র রচনাভঙ্গীতে অতিস্পষ্ট। এই প্রখর যুক্তিবাদের 

উত্স তাই ইসলামীয় আকরেই অনুসন্ধান করতে হবে। কিন্তু ইসলামীক 

স্তরের এই যুক্তিবাদ শাস্ত্রনিরপেক্ষ ছিল না- শাস্ত্রের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যাই তার 

বৈশিষ্ট্য । 'তুহফাৎ-এ রামমোহন দীঁড়িয়েছেন সম্পূর্ণ মুক্ত মনেব স্বাধীন বিচার 
বুদ্ধির উপর। শান্তপ্রমাণকে এখানে তিনি সম্পূর্ণ বাতিল কবে দিয়েছেন। 
'তুহফাৎ”-এর ধর্ম সন্তারিখের হিসাবে পাশ্চাত্য ডীইস্ট বা! নৈসগিক ধর্মবাদীদের 
দ্বারা গ্রভাবিত হওয়া অসম্ভব হলেও তাদের মতবাদের যে সমগোত্রীয় এ বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। তাই একথা মেনে না নিয়ে উপায় থাকে না যে রামমোহন 
এখানে মুখ্যত যুক্তিবাদী ইসলামীয় দর্শনের দ্বার! অনুপ্রাণিত। তার যুক্তিবাদ 
আবও অগ্রসর হয়ে যে সম্পূর্ণ শান্ননিরপেক্ষতার স্তরে পৌছেছিল, সে সিদ্ধান্ত 

ছহ 



ইসলামীয় দর্শন মাজিত তীর মনীষার তৎকালীন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য । 'তুহফাৎ 

প্রকাশের পরবর্তীকালে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে তার অধিকার ক্রমশ গভীর 
হলে তার ছারা এই মনোভাব নিশ্চয় আরও সমৃদ্ধ ও শাণিত হয়েছিল | 

জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে বক্ষণশীল হিন্দু ও গ্রীষ্টীয় প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে 

বিচার প্রসঙ্গে রচিত গ্রন্থগুলিতে শাস্ত্রের প্রতি রামমোহনের যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রতি- 
ফলিত-_তা “তুহ ফাৎ' পর্বের অকৃত্রিম যুক্তিবাদ থেকে আপাতদৃষ্টিতে কিছু পৃথক । 

দেখা যায় উভয়ন্ত্র তিনি যথাক্রমে হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের প্রামাণা ন্বীকার করে 

নিয়েই বিচারে অগ্রসর হয়েছেন। এর থেকে হ্ভাবত মনে হতে পাবে 
ততুহফাৎ-এ তার যে পরিপূর্ণ যুক্তিবাদী মানসের পরিচয় পাঁওয়! গিয়েছিল উত্তর 
পর্বে তার পরিবর্তন হয়েছে এবং পরবতী গ্রন্থগুলিতে সেই প্রখর যুক্তিবাদ 
খানিকটা সংশোধন করে তিনি শান্ত্প্রমাণকে স্বীকাতি দিয়েছেন। প্রা্টীন 

লেখকগণের মধো অক্ষয়কুমার দত্ত এবং একালে কাজি আবছুল ওয়াদুদ এই 
সিদ্ধান্ত মানতে চাননি । শেষোক্ত জন বলেন 'তৃহ ফা”-এ যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় 
পাওয়া যায়, শান্ত্প্রামাণ্যের প্রশ্নে সেইটি বামমোহনের প্রকৃত মনোভাব; 
উত্তরকালের বিচারপ্রন্থগুলিতে শাস্তপ্রামাপ্য স্বীকৃতির যে নিদর্শন আছে _তা 
তর্ককৌশলমাত্র__সমসাময়িক রক্ষণশল ত্রাক্ষণ পণ্ডিত ও গৌড়া এ্রস্রীয় মিশনারী 

মহুলের অন্ধ শান্ত্রাগতোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য তাকে এই তর্কপ্রণালী 

উদ্ভাবন করতে হয়েছিল।২* রামমোহনের শান্ত্রসম্পকীয় মতের অগ্রপশ্চাৎ 

সামগ্তশ্ত করা সম্ভব কিন! সে গু বিচারের পূর্বে হিন্দু ও খ্রীশরীয় শাস্তদ্বয় সম্পর্কে! 
তীর বক্তব্যগুলির সংক্ষিপ্তসার উদ্ধার কব প্রয়োজন। পরবর্তী অধ্যায়ে 
বামমোহনের বেদান্তচর্চা সংক্রান্ত আলোচন। প্রসঙ্গে হিন্দুশান্ত্রের প্রামাণোর প্রশ্নে 

তার মতের কিছু বিস্তারিত উল্লেখ করতে হয়েছে। তাই পুনবাবৃত্তির জন্য 
অগ্রিম মার্জনা চেয়ে এখানে কেবল স্থত্রগুলি পরপর সাজিয়ে দ্বেওয় যাচ্ছে £ 

১. বেদই সর্বাধিক প্রামাণিক এবং ঘা! বেদবিরোধী তা শান্তরূপে গণ্য হুবানন 

যোগ্য নয়; ২. জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে জ্ঞানই হল শ্রেষ্ঠ, এবং সেই স্তরে বেদের 

জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ্ভাগ তার কর্মকাণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ৩. বেদ ও উপনিষদে 
যে সব পরম্পর-বিরোঁধী সিদ্ধান্ত দেখা যায় সেগুলি শান্ত্রগ্রামাণ্য স্বীকারের পথে 

কোন বাধা নয়। তাত্বিক দৃষ্টিতে সমগ্র বেদ এক অথগ্ড সামগস্যপূর্ণ শান্ত্। 

পরম্পর-বিরোঁধী শ্রুতিবাক্যের একবাকাতা স্থাপন করেই উক্ত স্ববিরোধ ও. 

ভও 



অসঙ্গতিগুলি দূর করতে হবে; ৪. পুরাণ-তন্ত্রাদি বেদোত্তর কালে রচিত 

্রন্থসমহও শ্ুতিবিকদ্ধ "1 হলে শাস্ত্ররপেই গণ্য হওয়া উচিত। এগুলির বিষয়বস্তর 

মধো এক অংশ উপনিষদের মতই ব্রদ্জ্ঞানপ্রতিপাদক। এ সম্পর্কে কোন 

আপত্তি উঠতে পারে না। অন্যত্র যেখানে সাকার দেবতা ও সাকারো- 

পাঁসনার বর্ণনা আছে, সেগুলি দুর্বল অধিকারীদের জন্য গ্দত্ত বিধান মাত্র। 

চিত্তে একত জ্ঞানোদয় হলে এই সব কাল্পনিক উপাসনার প্রয়োজন ফুরিয়ে 

যায়। এই ভাবে শ্রুতির সঙ্গে একবাকাতা ও বিষয়বস্তর একবাকাতা স্থাপন 

করে পুরাণ-তন্ত্রকে শান্ত্ররপে মান্য করা কর্তবা; ৫, শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ 
উপস্থিত হলে শ্রুতি সবত্র মান্ত, প্রমাণ হিসাবে স্থৃতির স্থান শ্রুতির অনেক নিয়ে। 

শ্বতিসহহের মধো মন্ুস্বতির প্রামাণা সর্বাধিক; যে স্থৃতির সাক্ষ্য মন্থর বিরোধী 
মে স্মৃতি গ্মাণ হিসাবে অগ্রাহা । 

হিন্ুশান্ত্রের আলোচন] প্রসঙ্ষে রামমোহন শ্রুতিপ্রমাণ স্বীকার করেছেন। 

তার প্রতিপক্ষগণ এক্ষেত্রে সকলেই সনাতিনপন্থী ছিলেন এবং শ্রুতি তাদের 

কাছে অবশ্মান্ত ছিল। স্বতন্তরভাবে তারা এই প্রমাণপ্রসঙ্গ আলোচন! 
করেন নি। সেই কারণেই বামমোহনকেও প্রমাণরূপে শ্রুতি কি হিসাবে 

কতদূর গ্রাহথ সে প্রশ্নটিকে বিচারের বিষয় করতে হয়নি, যদিও শ্রুতিপ্রমাণের 

দোহাই তাকে অনেকবারই দিতে হয়েছে। আস্তিক হিন্ুদর্শনের সবকটিতেই 
বেদপ্রামাণ্ স্বীরুত, কিন্তু সেগুলির মধ্যেও এই প্রসঙ্গে দৃষ্টিতঙ্গীর তারতম্য 
আছে। মীমাংসকগণের মতে বেদ স্ৃষ্টবস্ত নয়। কোনও পুরুষ বা ঈশ্বর 
একে হুষ্টি করেন নি। মীমাংসা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। এই মতে বেদ 
অপৌরুষেয় ও নিত্য, এর বাক্যসকল শব্ধ ও বর্ণের মতই চিরস্তন__অনাদিকাল 
থেকে সেগুলি বর্তমান এবং অনস্তকাল বর্তমান থাকবে। বেদমস্ত্রের সঙ্গে যে 

সব ঝধির নাম যুক্ত তারা মন্ত্রগুলির রচয়িতা নন,_ এগুলির ত্রষ্টা ও ব্যাখ্যাত! 

মাত্। জৈমিনিকত মীমাংসান্ুত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ২৪ থেকে 
৩২ সুত্র পর্যন্ত এই বিষয়টির আলোচনা আছে এবং শবরস্বামীর ভাষ্মে এই 
সিদ্ধান্তের সমর্থনে সুস্ম ও বিস্তারিত যুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। সায়ণাচার্ষের 

খণ্ধেদ ভান্ত-ভূমিকাতেও অনেকাংশে অন্ুরূপ যুক্তির সাহায্যে বেদের অপৌরুষেয়ত্ 
স্থাপন করবার প্রয়াম লক্ষিত হয়।২*ক এর বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেছেন 
নৈয়ায়িকগণ। ন্যায় মতে বেদ নিত্য নয়, তা ঈশ্বর বা! পুরুষ কর্তৃক স্্__তাই 

৪ 



একে পৌঁকুষেয় বলতে হবে। ঈশ্বর সৃষ্টির আদিতে বেদ স্থাট ক.শস্থেন, 

প্রলয়কালে সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্ষে বেদও ধ্বংস হবে; আবার নবকল্পে নৃতন সুষ্টিকালে 
নৃতন বেদের সষ্টি হবে। পূর্বকল্পের বেদের সঙ্গে এই ন্ববেদের মিল এনহ্, 
কল্পভেদে শ্রুতিও ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং প্রতি কল্পেই বেদবাহিত এতিহোর 
ধারাচ্ছেদ ঘটে । প্রতি কল্পারস্তে ঈশ্বর নৃতন করে বেদ স্ষ্টি করেন; ঈশ্বরস্থষট 
বলেই বেদ মান্ত। বৈদান্তিকগণের দৃষ্টিতে এই ছুই সিদ্ধান্তের কোনটিই 
সম্পূর্ণ সতা নয়। বেদ নিতা হতে পারে না, কেন নাবেদ যে সৃষ্ট বস্ত এমন 

উক্তি বেদেই পাওয়া যায়। শংকর ব্রন্মস্থত্জের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের 
তৃতীয় স্তত্র 'শান্বযোনিত্বাৎ-এর উপর কৃত শিজভাঙ্তে বলেছেন, যে খথেদ 

প্রভৃতি মহাঁশান্ত্র নান! বিদ্যার আকর. সমুদায় জ্ঞানবিজ্ঞানের আশ্রয়, প্রদীপের 

হ্যায় সর্বাবভাসক-_স্ৃতরাং সর্বজ্ঞতুলা, সেই খণ্েদ প্রভৃতির যোনি ব? উদ্ভবস্থান 

ব্র্গ ।২* অর্থাৎ বেদ যে ক্রহ্গকর্তৃক হুষ্ট বস্ত তা তিনি স্বীকার করেছেন। 

কিন্ত এই অর্থে বেদে নিতা না হলেও, তা ক্ষণিক নয়, পৌরুষেয়ও নয়। বর্ণসমষ্ি 
পদসমঠি ও বাক্যসমষ্টিৰপ বেদ আকাশাদির মত হ্ষ্টিকালে উৎপন্ন এবং প্রলয়- 

কালে বিনষ্ট ; স্ষ্টি ও প্রলয়ের মধো কোনও সময়ে তাব আর উৎ্পত্তি-বিনাশ 

নেই। সুতরাং তা ক্ষণিক নয়।২৮ আর পুরুষাধীন বা উৎ্পন্ন বস্তু বলেই যে 

তা পৌরুষেয় গণ্য হবে তাঁও নয়। কেনন! কবির কাবাস্থ্টি ও ঈশ্বরের বেদ- 
স্টির মধো মৌলিক পার্থকা আছে। কবিযা স্থ্টি করেন তা৷ তার পূর্বে আর 
কেউ করেন নি, সে স্বষ্টি সম্পূর্ণ তারই অধীন, স্থতরাং তা পৌরুষেয়। কিন্ত 
প্রতি হুষ্টির প্রারন্তে ঈশ্বর বেদ স্থ্টি করেন বটে, কিন্তু সে সৃষ্টির স্বাতশ্া নেই, 
তিনি পূর্বকল্ের বেদের সমান আন্মপূধিক বেদ রচনা করেন। সুতরাং এই 
স্টি তার ইচ্ছাঁধীন নয়, পুরাতন এতিহ্যের পুনরাবর্তন মাত্র ।২* এই অর্থে বেদ 
'অপৌকুষেয়। রামমোহন তার ত্র্বস্থত্রভাঙ্তে ছুটি স্ুত্রস্থলে (১, ১, ৩ এবং 

১, ৩, ২৮) শংকরকে অনুসরণ করেছেন । সুতরাং শ্রাতপ্রমাণের প্রশ্নে তার 

সিদ্ধান্ত বেদান্তভান্ক প্রকাঁশকালে, অর্থাৎ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, দাড়াল £ বেদ ঈশ্বর- 
সষ্ট ব্ত এবং বেদ নিত্য না হলেও বেদবাক্যের এঁতিহ্ নিত্য | পূর্বেই বলেছি 
এই সিদ্ধান্ত মীমাংস! ও ন্যায়মতের মধাবর্তী | 

হিন্দুশাস্ত্র সংক্রান্ত বিচারপ্রসঙ্ষে রামমোহন শব্দপ্রমাণ বা বোপ্রমাণের 

প্রনঙ্গটি যেমন একাধিক স্থানে উত্থাপন করেছেন, ্ ীষটীয় প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে 

৫ ৬৫. 



আলোচনাকালে শ্রীপ্ঠীয় শান্ত্রের অন্রান্ততার প্রশ্ন নিয়ে তেমন কোন স্বতু্ 
আলোচনা করেন নি। কিন্তু তার পরোক্ষ উক্তিগুলি থেকে বুঝতে অন্ুবিধা 
বা বিলম্ব হয় না যে এ ক্ষেত্রেও তিনি খ্বীষ্টীয় শান্তর বা বাইবেল গ্রন্থকে প্রমাণন্বরূপ 
অবলম্বন করেই বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁর এই বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ [1১6 
7760০50050৫ 76905--02 £106 6০ 76208 ৪10 1791011)655-এর 

ভূমিকাতে তিনি স্বীকার করেছেন, ব্রঙ্গের স্বরূপ ও গুণাবলী, আত্মার প্রকৃতি 
প্রভৃতি দুরূহ তত্ব মানববুদ্ধির অগমা। এই সকল বিষয়ে বুদ্ধিমাগীয় জিজ্ঞাপা 

আমাদের শাস্তি বা তৃষ্চি দিতে পারে না। কিন্ত এক অদ্বিতীয়, স্থষ্টি-স্থিতি- 

পালনকর্তা ঈশ্বরে বিশ্বাস ও এমন নৈতিক চূলাবোঁধ যা! আমাদের শিক্ষা দেয় 

অপরের প্রতি মেই আচরণ করতে যা আমর! নিজের প্রতি অপরের নিকট হতে 

কামনা করি,_আমাদের জীবনকে রমণীয় ও সর্বমানবের পক্ষে কল্যাণকর করে 

তোঁলে। শ্বরবিশ্বীস মাঙষের পক্ষে স্বাভাবিক ও সার্বভৌম, এর উৎস 
শাস্ত্রীয় এতিহা ও পরম্পরাগত শিক্ষা (0801001) ৪100 1785000001019) 3 

এবং প্রকৃতির মধো পরমেশ্বরের ঘে অপূর্ব হুষ্টিকৌশল পরিষ্ফুট তাঁর অনুশীলন । 
অপর পক্ষে নৈতিক হৃলাবোধের প্রয়োজনীতা সব ধর্মেই যদিও স্বীকৃত তথাপি 
্রীষ্টধর্মে সমগ্রভাবে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বস্তুত এটিই শ্রীষ্টধর্মের 
বিশিষ্ট লক্ষণ। কিন্তু বিভিন্ন খ্রষ্টায় সম্প্রদায় 'শ্রষ্টান, অভিধাটি বিভিন্ন অর্থে 
প্রয়োগ করে থাকেন। কেউ বা বলেন খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব, পবিভ্রাত্মা' (হোলি গোস্ট) 
ও ঈশ্বর-_এই.তিন তত্বে বিশ্বাসী না হলে নিজেকে খ্রীষ্টান বলা চলে না; কারও 

মত উদ্ারতর, তার] শুধু বলেন বাইবেলকে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্ররূপে গ্রহণ 
করাই খ্রীষ্টান বলে চিহ্নিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট, সেই বাইবেলের অংশবিশেষের 

ব্যাখ্যায় একের সঙ্গে অপবের যতই মতপার্থকা থাকুক না কেন; আর এক 

দল আছেন ধার] বলেন বাইবেল শান্তে স্বয়ং খরীষ্টের মুখনি:স্ছত যে উপদেশাবলী 
আছে সেগুলি যথাযথভাবে পালন করলেই খ্রীষ্টান হওয়া যায়।৩ কেননা 

গরষ্টের প্রেরিত শিশ্কগণের উক্তির মধ্যে অনেক সময় স্ববিরোধ দেখতে পাওয়া 

যায়। উক্ত তৃতীয় সিহ্বান্তই রামমোহনের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় 

তিনি সর্বসাধারণের জন্য খ্রীষ্টোপদেশ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তার এই 
সংকলনটি শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট, মিশন কর্তৃপক্ষের মনঃপৃত না হওয়ায় তারা 
রামমোহনের গ্রস্থকে আক্রমণ করেন। এর ফলে যে সুদীর্ঘ বিতর্ক শুরু হয় সেই 

৬ঙ 



উপলক্ষে রামমোহনকে রচনা করতে হয় £&10 40651 60 006 01130212 

700110 (১৮২০) 98০০0750 4১268] 00 006 00100150812 000110 

(১৮২১) এবং 081 45068] 00 005 0101150815 09116 (১৮২৩)। 

[155 0:5০€05 0£ 15505এ রামমোহন যদিও বাইবেলভুক্ত খ্রীষ্টের নিজস্ব 

উক্তিগুলিকে এই শাস্ত্রের অন্তান্য অংশের থেকে পৃথকীকরণের পম্থাই বেছে 
নিয়েছিলেন, তবু বাইবেল ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট শান্তর এ মত তিনি প্রত্যাখ্যান 
করেন নি। দেখা যায় এখানে তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসের যে ছুটি উৎস নির্দেশ 
করেছেন তার একটি শাস্ত্রীয় এঁতিহা (£:৪016107) অপরটি পরম্পরাগত শিক্ষা! 
(109090002)। এখানে ম্পষ্টত তিনি “তুহফাৎএ ব্যক্ত তার পরিপূর্ণ 

যুক্তিবাদ কিছু পরিমাণে সংশোধন, করেছেন। 'তুহফাৎ্এ ঈশ্বর-বিশ্বাসকে 
তিনি বলেছেন মানুষের ম্বভাবজাত, এবং শাস্ত্রীয় এতিহা ও অভ্যাস্জাত 
সংস্কারকে বলেছেন সর্বথা বর্জনীয়। এই প্রসঙ্গে তওয়াতুর” বা এঁতিহোর 
বিশ্বীসযোগ্যতার বিরুদ্ধে তার তীক্ষ যুক্তিগুলি মনে পড়ে ।১ চ:৪০৪9৪- 

এর ভূমিকায় তাকে আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বলতে শুনি : 969188, 

1)107206215 0৫616118101) 0816150015715 1021) 17) £61)618] 012:00£1) 

015100105 2170. 02101211 60 002 01017710195 15101) 0025 01006 

10077, 085 1100]6 01 790 20617001700 00005165 5210/010021)0 

(1)09575৮6 16250917810165 01765 1085 02) 8730 0621) 00102 

৪4686 9691 00 71080 15 20056 5091)519661)6 7100) 0105 185 

0 1580006, 2180. 5091)60100)81016 00 006 41009055 0% 10010)818 129.501 

8130 0152)6. 1:5% 61900. 1২ স্ৃতরাং আদৌ 'তুহফাৎ এ ব্যাখ্যাত এবং 

এখানে পুনরুক্ত নৈসগিক নিয়ম ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধির নির্দেশের সঙ্গে এখানে 
একটি নৃতন মাত্রা যুক্ত হয়েছে__৫15116 25819001) বা এশ প্রত্যাদেশ। 

সমালোচকের আক্রমণের উত্তরে 41 /১20681 00 0)6 0010150217 290116 

এ বামমোহন তার 7:০6 গ্রন্থের এই ভূমিকার প্রাতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে 

বলেছেন £ [5655 63165510175 8212. ০8159012060, 10. 105 100201012 

01910101, 00001511506 ৪৮1 01100 1706 10185560 05 0:6100156, 

0086 05০ 501001161 06116 60 1700 ০0]5 17) 0206 300 "***"" 006 2 

206 000১9 16%62160 5 006 001180910 $5 80610. 1*৬  (26518০5 লেখক 

৬৭ 



সংযোজিত)। এই গ্রস্থেই আবার অন্ত্র তিনি ঈশ্বরসত্তার একত্ব (বা! 80:05 
0£ 00৭) সম্পর্কে ম্পষ্টোক্তি করেছেন__১৪ ০215 0০০011756 0078915- 

061) ৮৮101) 15850172150 16৮61701010 378 কিন্তু সেই সঙ্গে প্রতিপক্ষকে 

সর্্ক করে বলেছেন--প্রত্যাদেশ বা 1৪৮ 61901) স্বীকাব 2] করেও ঈশ্বরবিশ্বা 

সম্ভব, এবং এমন বিশ্বামী বহু আছেন 2 “] 800 ৪০ ৪ 1055 0০0 0৪০2 016 

01181] 0 1015--8100061)0 11000016 2006190) 00 606 [09]911 

0£ 01)056 ড/1)0 061) 0106 01511510501 0006 12151) ৪190 05170156181) 

[5৬619 0010., £0 000৮/101)509179116 205 2০0 108107087)06 ৬7101) 

82৬ ০1:2] [17701029195 21) /১5120105 ৮৮119 00900 0102 00985101110 

0 1২2৮9100101) 110৮2 17661 10066 ৮711) 0186১ 09 005 0950 ০01 

[0)% 1200,112050101), 1))811)021101106 20106515100) 190 %৮2৮6] 14619 0125 

08161) 01061 0001) 0105 [51০৬০ [| বামমোহনের 7:2০6065-এর 

সমালোচক খ্রীষ্টীয় গ্রতিপক্ষ ] ৪1১এ 0০ 00101816া [012০6]65-এর সংকলক 

বামমোহন ম্বঘং ] 1 4. 61580 0081)/ 19911005046 09116 151901758 

6০ 006 105” 1৩৫ রামমোহন রচিত 92০0:)0. 40969] (১৮২১) ও 

71761 4১0091 ( ১৮২৩) গ্রন্থদ্ধয়ে শেষ পর্যন্ত বিতর্কের বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে 
ভ্রিতত্ববাদ (1:01151021101)1500) বনাম একেশ্বরবাদ ( [01010819171570 )7; এবং 

এই স্থত্রে রামমোহন প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যীশুর মানবত্ব এবং ঈশ্বরাধীনত্ব। 

এই প্রসঙ্গে তিনি যীশুর ঈশ্বরত্ব (19105 ) মতবাদ, যীশ্ু-প্রায়শ্চিত্তবাদ (বা 
[০0০00106০06 4১001017061 0 0000156স্বৰমানবের পাপের প্রায়শ্চিত্তের 

জন্য যীত্ত স্বেচ্ছায় প্রাণ বিস্্জন দিয়েছিলেন,__ প্রচলিত শ্রীষ্টধর্মের এই সিদ্ধান্ত ১ 
এবং যীশুর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত কাহিনীগুলি অশাস্ত্ীয় এবং যুক্তি 

ছারা বিশ্বাসের অযোগ্য বলে ঘোবণা করেছেন। এই প্রচলিত শ্রীষ্টীয় 
সংস্কারগুলির পরিবর্তে তিনি যীশুকে ঈশ্বরস্থষ্ট (০:2৪65এ ), ও ঈশ্বরপ্রেমিক 

ধর্মোপদেষ্টা রূপে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর অবলদ্িত প্রণালী 
খ্রীষ্টায় শাস্্গ্রন্থের উপযুক্ত পওক্তি-বিচার বা 65:0981 ০010101500 | সর্বত্র তিনি 

প্রতিপক্ষগণকে বোঝাতে চেয়েছেন, তাদের ধর্মশান্ত্রের প্ররুত ব্যাখ্য। প্রচলিত 
ত্রিতত্ববাদের অন্গকুল নয়। এই বিচারে শাস্তরপ্রমাণই তার অন্ত্র। | 

এই স্থত্রে রামমোহনকৃত শান্ত্রবিচারের যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে সংক্ষেপে 

৬৮ 



সেগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ ১. তিনি আক্ষরিক অর্থে শান্ত্রকে গ্রহণ 

করবার ঘোর বিরোধী । তার শ্রীষটীয় প্রতিপক্ষগণ বাইবেলকে বর্ণে বর্ণে অভ্রাস্ত 
মনে করেছেন-_ তাঁদের দৃষ্টিতে এর শুধু অর্থ নয়-__ প্রতিটি শব এবং তার বিন্যাস 
পর্যন্ত নিতা এবং অভ্রান্ত। রামমোহন এব প্রতিবাদে সঙ্গত ভাবেই দেখিয়েছেন 

মূল বাইবেলের ভাষা বপকবহুল ও অলঙ্কারাকীর্শ_একে আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা 

করলে অর্থসঙ্গতি কিছুতেই বক্ষা করা যায় ন1। শ্বীষ্টায় ধর্মশান্ত্রের গ্রাচাদেশে 
উদ্ভব ; প্রাচা ভাঁষাসমূহের প্রকাঁশভঙ্গী স্বভাবত অলঙ্কারমণ্ডিত, প্রাচ্যদেশীয়রা 

আজন্ম এই ভাঁষা শুনতে অভ্যস্ত । তাই বাইবেল বা কুরাণের বচন শুনলে 

বাহাড়ম্বরেব অন্তরালে নিহিত প্রকৃত অর্থ গ্রহণে তাদের অসুবিধা হয় না। 
কিন্ত শত পাণ্ডিত্য সত্বেও অনভান্ত ইউরোপীয়দের পক্ষে এর প্ররুত অর্থ অন্থধাবন 

করা সহজ নয়; তাই তারা আক্ষরিক ব্যাখা। করে ভ্রমে পতিত হন ।৩৬ 

১৪০১0 4১7৪] গ্রন্থে এই হাস্তকর আক্ষরিক ব্যাখ্যার এক উদ্দাহরণ তুলে 

ধর হয়েছে 2 4] 8199 60 105 £16206 501100156, 0086 00৪ 1910181] 0] 

0 6%0155510]. 1] 002 2000 ৮6156 0 002 2150 015810021০0: 

036172515, 4৯150. 300. 5813 166 05 10810610817 17) 00] 107856, 

91061 00] 1110616955১ 1085 10261 00090650 1705 ৪9105 01৬11169 28 

62001707600 17010ড2 60০ 00001060005 0616ঠ 0: 00০ [7015 

(10990. 8110 01586 01 01065 9910 7100 606 06165 0£ 076 80)61 0£ 

606 070152159, ০00017)01015 021160 0106 00060106০0৫ 006 11015. 

৮৬৬০6 ০ 25০1) €29 01556810 €005]]5 006 10101) 0£ 006 

176016৬, 47810102130 017 8100056 8]] /510610 1817802193 112 

10101) 006 0101791] 10010010921 15 01021) 0560 01 006 8106001916০ 

00255 0172 155060০6006 €০ 002 062150105 06180662005 006 17001), 

“৮006: 0006861010 ০০10 9011] 7 170 0062135 2:1055/51 0061 

0810056 3 "0 00952 আ1)0 216 06010181015 5550. 11 13606 

৪00. 4১181010910 15 2 জ6]] 1000 09০0 096 10 006 0০181) 8150 

1$001)8001080218 50017060165, 23 961] 83 17. ০00210001) 015000196, 

006 01012510100 15 0061) 0560. 179 8. 511780181 561756) ছ1)61) 006 

80061101151 0: 6106 9015০ 0৫ 0150010396 15 11702170650 €0 06 1:০০ 

৬৯ 



17) ড16জ : ৮1" এই শান্ত্রোক্তির ৪ শব্দটিতে যে প্রাচ্য ভাষাবীতি 

অনুযায়ী গৌরবে বহুবচনের প্রয়োগ হয়েছে__এটি যে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের 
বহুত্বনির্দেশক নয় এই সহজ তত্টি প্রতিপক্ষকে বোঝাতে রামমোহনকে এতগুলি 
কথা খরচ করতে হয়েছিল। 

২. হিন্দুশান্ত্রের বেলায় যেমন তিনি বেদ এবং পুরাঁণ-তন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য 
স্বীকার করে শ্রুতি বা বেদকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন এবং বেদের অন্গগত হলে 
তবেই পুরাণ-তন্ত্রের প্রামাণ্য মেনেছেন, শ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও তেষনি থ্রীষ্টের 

মুখনিংস্ছত বাণীকেই উচ্চতম মর্যাদা দিয়েছেন। বাইবেলের যে সব অংশ 
এতিহাসিক বিবরণ, অলৌকিক কাহিনী, রহস্যময় তত্ব ইত্যাদির বর্ণনায় মুখর 
সেগুলিকে তিনি প্রাধান্য দেন নি, কেন না সে বিষয়গুলি বিতফ্িত ও যুক্তিবাদী 
এবং অস্রীষ্টানগণ সেগুলিকে অগ্রাহ্হ করে থাকেন। একমাত্র ্রীষ্টের অমূল্য 

উপদেশাবলীই সর্বজনগ্রাহ্হ এবং প্রারৃতিক নিয়ম, যুক্তি, শান্ত্র-_সব কিছু দ্বারা 

সমধিত (0956 501751506100 10) 06 1915 0£ 178001:6, 810 001700100- 

21016 00 0106 01008055 0: 1)01081) 1758500. 210 0151776 16561811010) | 

৩. এঁশ প্রত্যাদেশ অবশ্যই মান্য, কিন্তু তার সঙ্গে সহজ বুদ্ধি, প্রারুতিক 
নিয়ম এবং মানববুদ্ধির কদাচ কোনও বিরোধ নেই । 

৪. ধারা প্রত্যাদেশবাদ গ্রহণ করতে অক্ষম তারাও স্বচ্ছন্দে ঈশ্বর-বিশ্বাসী 
হতে পারেন। প্রত্যাদেশে অবিশ্বাস করলেই কেউ নাস্তিকরূপে অপাঙক্রেয় 

হয়ে যান না। 

৫. অন্যের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীচরণে হস্তক্ষেপ করার কারও অধিকার নেই 
(4১5 121151010 001)51505 11) ৪ 0006 01 0810165 10101) 002 01:28 0216 

72116565112 0৬৮5 60 1715 0:58601,-46 00050 02 00105106150 

71550170000 003 880 0181050 101 006 1091) 0 82065001ট 00 117621- 
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দেখা যাচ্ছে, প্রায় প্রত্যেক ধর্মের এঁতিহেই শান্তপ্রামাণ্য বা আপ্তবচন- 

প্রামাণ্যের একটি নির্দিষ্ট ও গুরত্বপূর্ণ স্থান আছে। তবে হিন্দু মুসলমান ও 

্রীষটীয় ধর্মত্রয়ের এঁতিহাঁসিক আ্ভিব্যক্তিতে শান্তরপ্রামাণ্যবিশ্বাসের যে স্তরভেদ 
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ঘটেছিল তার মধ্যে একট] সাদৃশ্ঠট লক্ষ্য করা যায়। সর্বত্র দুই স্তরের পার্থক্য 

প্রধানত অক্রাস্ত শাস্ত্র ও প্রত্যাদিষ্ট বচন নিয়ে। মীমাংসকগণ যে অর্থে 

বেদপ্রামাণ্য মেনেছেন তদনুযায়ী বেদকে শুধু প্রামাণিক গ্রস্থই বল! হয় নি, তাকে 
নিত্য, অপৌরুষেয় ও বর্ণে বর্ণে অভ্রাস্ত বলা হয়েছে। এই মতে ঈশ্বর বা খষিগণ 

বোদন্রষ্টা নন। নৈয়ায়িকরা এরই প্রতিবাদে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন বেদ 

ঈশ্বর কতৃক স্থষ্ট বস্ত, ঈশ্বরের বাণীরূপেই তাঁর প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত। 
মুসলমান ধর্মশান্ত্ের ইতিহাঁসেও তর্কটা উঠেছিল; সনাতনপস্থিগণ (হিন্দু 
মীমাংসকদের মত ) ঘোষণ| করেছিলেন কুরাঁণশরীক নিতা,__এ গ্রন্থ ঈশ্বরের 

অব্ক্ত বাণীর সমষ্টি--সপ্ধম ব্বর্গে রক্ষিত এক দিব্য আকর থেকে জিব্রাইল কর্তৃক 

এই বাণী মহম্মদের অন্তরে প্রেরিত হয়। স্ৃতরাঁং এর শুধু অর্থই নয়, প্রতিটি 
শবধই নিত্য এবং অভ্রাস্ত। এই মতের প্রতিবাদ করেন যুক্তিপন্থী মৃতাজিলিগণ 

অনেকটা ভারতীয় নৈয়ায়িকগণের অনুরূপ যুক্তির অন্তসরণ করে। তাদের 

মতে কুবাঁণ প্রামাণিক শান্তর হলেও তা সৃষ্ট বন্ত, নিত্য নয়। এর বাণীগুলি 
ঈশ্বরপ্রেবিত, কিন্তু প্রেরণকালে স্ষ্ট-তা কোনও নিত্য অব্যক্ত সত্যের 

প্রতিধ্বনি নয়। ইহুদী ও খ্রীস্টীয় শাস্ত্র সম্পর্কেও একই কথা। বাইবেলের 

প্রামাণাও প্রথম যুগে বিশ্বাস করা হত এই অর্থে যে এর প্রতিটি শব্ধ এমন কি 
প্রতিটি অক্ষরই অভ্রাস্ত (01108 5০0100018), এবং বাইবেল বণ্ধিত প্রবক্তা ও 

প্রেবিতগণ অন্লিপিকার মাত্র। পরবর্তী কালে এই বিশ্বাসের স্বপক্ষীয় 

যুক্তিগুলি দূর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্রমশ এর পরিবর্তে মনে করা! হয় বাইবেলের 
শব্দ ও অক্ষরগুলি কোনও নিতা, অব্যক্ত, আধ্যাত্মিক সত্যের বহিঃপ্রকাশ নয় ; 

মহাপুরুষগণের অন্তরে যোগলব ঈশ্বরের যে বাণী শ্ফূর্ত হয়েছিল, বাইবেলে তাই 
লিপিবদ্ধ হয়েছে । এখানেই £৪ড1৪101, কথাটির অর্থ বদলে যাচ্ছে । মহাপুরুষ 

যোগযুক্ত অবস্থায় ঈশ্বরের বাঁণী স্বাভাবিক ভাবেই শুনেছেন, এর মধ্যে কোনও 
অলৌকিকত্ব নেই। অন্রাস্ত শান্ত্বাদ থেকে এই প্রেরণাবাদ বা 0১6০5 
04 11151012101) সম্পূর্ণ ভিন্ন। শেষোক্ত মতে যোগী মহাপুরুষগণ জীবনে 

যে এশী বাণী লাভ করেছেন, শান্ত্র তারই সমষ্টি এবং সেই কারণেই মান্য । 
এখন প্রশ্ন আসবে শান্্রপ্রামাণ্য সম্পর্কে রামমোহনের মত উত্তরজীবনে এর 

কোনটি ছিল-_-আঁক্ষরিক অর্থে অভ্রান্ত শান্ত্বাদ ন1 প্রেরণাবাদ ? ইসলামীয় 
ধর্মশান্্ অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামীয় যুভ্িবাদ ও তর্কশান্ত্রে দীক্ষার ফলে 
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তুহক্াৎ রচনাকালে তিনি উগ্র এবং পরিপূর্ণ যুক্তিবাদী বা ৫59৫ রূপে 
আত্মপ্রকাশ করেছিলেন । মোক্ষশান্ত্ বেদীস্তের প্রস্থানত্রয_উপনিষদ্, 

্র্স্ত্র ও গীতা € এবং সাধারণভাবে ভারতীয় দর্শন ) গভীর ভাবে অন্শীলনের 

ফলে তার প্রথম জীবনের কঠোর যুক্তিবাদী মনোভাব অনেকটা নমণীয় 

হয়েছিল ৷ খ্রীষ্টধর্ণের আধাত্মিক তত্বেব সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় এই পরিবর্তনের 
ভিত্তিকে দৃঢতর করেছিল। তিশি ক্রমশ শাস্ত্রকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলেন। 
কিন্তু শান্ত্রচ্ার পাশাপাশি প্রথম পর্বের যুক্তিবাদী চিন্তাধারাটিও ক্রমশ আরও 

পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে-এর উপর আস্থা তিনি 
কোন সময়েই হাঁধাঁণ নি। তাই ইসলামের শরীয়ত্পন্থিগণের অভ্রান্ত শান্ববাদ, 

ভারতীয় মীমাংসা-বেদান্ত-ভণয়-দর্শণের বেদণামাণা-প্রতিপ্রাদক থুক্তি (তা 
যতই লুক্মদশ্িতাঁর পবিচায়ক হোক না কেন ), বা প্রচলিত শ্রীষ্টধর্মের অন্ধ 

শান্্রানুগতা শেষ পর্যন্ত তাকে তৃপ্চি দিতে পারে নি। শাস্ত্র সম্পর্কে শ্রদ্ধা অটুট 

রেখেও এব” শাস্্রসাক্ষের গুরুত্ব ও মর্ধাদা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থেকেও__ 
প্রাচীন অর্থে শান্্-নিতাতা সম্পর্কে তিনি সন্দিহান হয়েছিলেন। তার পরিণত 

জীবনের মত এই বিষয়ে যা দাড়ায় তা এই £ বিভিন্ন দেশে ও কালে বিভিন্ন 

ধষি ও ভ্রষ্টাদের অন্তরে প্রজ্ঞালন্ধ সত্যসকল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে । বিভিন্ন 
ধর্মশান্ত্ এই সকল সত্যেরই বাণীরূপ। অন্ুভূতিমূলক এই আধাত্মিক সত্যগুলি 
নিতা এবং শিছক যুক্তি বা লৌকিক বিচারবুদ্ধির অগম্যা। এর পাশাপাশি শান্তর 
ধর্মজজীবনের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় ও অবাস্তব বু প্রসঙ্গ, স্থল বর্ণনা, বিশ্বাসের 

অযোগ্য অলৌকিক কাহিনী, বাক্তি ও সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর কুসংস্কার 
ইত্যাদি পুঞ্তীভূত হয়ে আছে। এগুলি বর্জনীয় ; কিন্ত ধর্মজীবন গঠনের পক্ষে 

নিত্য আধাত্বিক সত্যগুলি একান্ত এয়োজনীয়। সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি বা বিচার- 
বুদ্ধিরও সমান প্রয়োজন বয়েছে। শান্ত্রীয় আধ্যাত্মিক সত্যের সঙ্গে যুক্তি বা 
প্রাকৃতিক নিয়মের কোনও বিরোধ নেই। বামমোহনের দৃষ্টিতে তাই শাস্ত্র ও 

যুক্তির সমান মর্যাদা । বিচারপ্রস্থগুলিতে নিছক শান্ত্রনির্ভর মনোভাবের 
সমালোচন। প্রসঙক্ষে তিনি একাধিকবার যে বৃহস্পতিবচনটি উদ্ধার করেছেন তা 
পুনরায় এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয় £ 

কেবলং শান্ত্রমা শ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্য়ঃ | 

যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥*, 

প্ 



অপর পক্ষে কেবল যুক্তিতর্ক আধ্যাত্মিক সত্যলাভের সহায়ক নয়। 

যুক্তিমার্গের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কেনোপনিষদের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় 
তাঁর স্পষ্ট উক্তি রয়েছে: ৬৬12 আ 19010 00 61৪ 0:20100175 ০ 
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শান্ত্র সম্পর্কে রামমোহনের পরিণত মত বিশ্লেষণ করলে দেখা! যাচ্ছে ঃ শান্ত নিত্য 
এই অর্থে যে তা প্রজ্ঞালব্ধ ঈশ্বরীয় বাণী যা খষি, ত্রষ্টা ও মহাপুরুষগণের অস্তরে 
সাধনালন্ধ প্রজ্ঞাদৃতির মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয়; সর্বদেশে ও পর্বকালে এমন 
নরোত্তমগণ জন্মগ্রহণ করেছেন ধাঁদের অন্তরে এই বাণী প্রত্যাদেশের আকারে 
প্রকাশিত হয়েছে ও শাস্ত্রে সঞ্চিত হয়েছে । স্থৃতরাং শান্্ব কোনও বিশেষ দেশে 

বা! কালে আবদ্ধ নয়; ব্রজেন্ত্রনাথ শীলের ভাষায় এই অর্থে বিভিন্ন শান্তরকে 
বল ঘেতে পারে 12951601165 0£ 075 ০09116061৬6 ড150010 0: 010 

109009028০৪ | এই শাস্ত্রীয় চিরস্তন আধ্যাত্মিক সত্য এবং মানুষের স্বাধীন 

বিচারবুদ্ধি পরস্পরের পরিপূরক | এমন দিদ্ধাস্তকে কিছুতেই আক্ষরিক অর্থে 
অন্রান্ত শাস্ত্রে বিশ্বাস বল! যাবে না_-একে যুক্তি দ্বারা পরিমাজিত প্রেরণাবাদ 
ৰা প্রত্যাদেশবাদ বলাই নঙ্গত। আপত্তি উঠতে পারে, '“তুহ্ফাৎ পর্বে তিনি 
প্রত্যাদেশবাদকে বাতিল করে দিলেও স্বাধীন স্বাভাবিক বিবেকবুদ্ধি বা 

ণ৩ 



1)8001:8] 11789180018 তে! শ্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এই 1580018] 

1781:9001)কে সেখানে তিনি মান্গষের ঈশ্বরদত্ত একটি স্বাভাবিক বৃত্তি 

বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। উত্তর পর্বে তিনি যে £৪৬৪180012 বা প্রত্যাদেশে 

বিশ্বাপী হয়েছিলেন তা! মহাপুরুষগণ কর্তৃক বিশেষ ব্রন্মযোগে লব্ধ। 
সর্বমানবের অস্তরস্থ হ্বাভাবিক বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য 
আছে। 

শান্ত্রপবিব্রমায় প্রথম পর্বের যুক্তিবাদ থেকে উত্তর পর্বের প্রত্যাদেশরাদে 
উত্তরণ পর্বস্ত রামমোহন-মানসের অভিবাক্তিকে বিশ্লেষণ করলে তার একটি 
বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ণ করে। পরিণত জীবনে শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়কে 

তিনি মরধাদা দিয়েছেন । কিন্তু তু ফাৎএ প্রত্যাদেশ, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ 
(00180169), মধাবন্তিবাদ, অবতভারবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে তার যে সুস্পষ্ট মত 
প্রকাশিত হয়েছিল, উত্তরজীবনের শান্্্বীরৃতি দ্বারা তা কিছু পরিমাণে সংশোধিত 

হলেও খণ্ডিত হচ্ছে নাঁ। খধি, জ্ঞানী বা এশভাবাপন্ন মহাপুকষগণ ব্রহ্মযোগের 

অবস্থায় সতা লাভ করে থাকেন। শাস্ত্রে তালপিবদ্ধ। এই প্রজ্ঞালব্ জ্ঞান 
যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই তা গ্রহণযোগ্য একথা পরবর্তী 
জীবনেও রামমোহন খুব জোরের সঙ্গেই বলেছেন । 7::5065 ০৫ ]59এ5-এর 

ভূমিকায় যীস্তর উদ্দ্ধ উপদেশগুলি সংগ্রহের অন্যতম কারণ তিনি এই 
দেখিয়েছেন যে, এগুলি হল “0050 50175150617 10 185 01 109 0016, 2100 

০0201009191 00 0106 01002065046 152.5077 20 1)01081) 12ড612- 

০7” | দেখা যাচ্ছে তিনি শান্বকে অতিপ্রাককৃত বা অলৌকিকের প্রভাব থেকে 
মুক্ত রাখবার ও যুক্তির আলোকে পরীক্ষা! করবার পক্ষপাতী ; এবং 7780076 ও 
1685018 তার ক্রমবিন্থাসে 15৮০196102. বা প্রতাদেশের অগ্রব্তী | এই 

1885$01) এবং 16৬61901019 (05৬61801017 এবং 5০000015 তার পরবর্তী 

ব্যাখ্যায় সমার্থবাচক)-এর সঙ্গে তিনি অন্য একটি প্রমাণের উল্লেখ করেছেন-_ 
যেটিকে তিনি বলতেন ০01700001) 561)56 ব। সহজ বুদ্ধি। শান্্সালোচনা ও 

ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এই তিনটি বৃত্তির উপযুক্ত সংমিশ্রণই ছিল তার মতে আদর্শ। 

ইংলগ্ডে ইউনিটেরিয়ান এাসোসিয়েশন কর্তৃক সংবর্ধনার উত্তরে ভাষণ 
প্রসঙ্গে তিনি বলেন ; 4710216515৪ 92005 £০9$06 ০01) ০6৮6] 

60079, 9০000016 2170 ০010001) 32056 2170 ০2101), 0061 
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৪180 01:2]00105. 701)656 00:66 1982 0661) 50006611778 আঃ 

002 006 00166. 18১ লক্ষণীয় এখানেও £৪০-এর স্থান প্রথম | 

শান্্কে যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করবার আদর্শ নি:সন্দেহে রামমোহনের 

গভীর মনীষালব। কিন্তু এক্ষেত্রে কয়েকটি প্রভাবের সম্ভাবনাও বিচার্ষ। 

ইসলামীয় তর্কশান্ত্--বিশেষত মুতাঁজিল সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদ তাকে যথেষ্ট 

আকর্ষণ করেছিল এবং 'তুহফাত্পর্বে এদের প্রভাব তার উপর অস্বীকার 
করবার উপায় নেই। সম্ভবত এরই ফলে রামমোহনের জিজ্ঞাস্থ মন অন্ধ 

শান্ত্রাগতা থেকে মুক্তির পথে প্রথম অগ্রসর হয়। শান্গ্স্থ সষ্ট বস্ত নয়, নিতা 
ও অপৌরুষেয়, এবং এর বর্ণমাত্রই অপরিবর্তনীয়-__এ জাতীয় বিশ্বাস তিনি তার 

অন্ুশীলিত স্বধর্মেই প্রতাক্ষ করেছিলেন। এই মত যে তিনি প্রথম থেকেই 
অগ্রাহ করেছেন তার প্রমাণ রয়েছে 'তুহফাৎএ ও পরবর্তা কালের খ্রীষ্টীয 
বিতর্কে । আমরা পূর্বে দেখেছি ধর্মশান্ত্রের অলঙ্কারবহুল ভাষাকে আক্ষরিক 
অর্থে গ্রহণ করবার বিপদ সম্পর্কে তিনি শ্রীষ্টীয় প্রতিপক্ষকে বার বার সচেতন 

করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে গৌরবে প্রযুক্ত বহুবচনকে আক্ষরিক অর্থে নেবার 
জন্য ১৪০০1) £৯০০6৪]-এ তাঁকে যথেষ্ট সমালোচন] ও বাঙ্গ করেছেন । এই 

কারণেই দেখা যাঁয় সমস্ত শাস্ত্রের ক্ষেত্রেই তিনি শাস্ত্রে মুখা আর গৌণ অংশের 
মধ্যে একটি স্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করতে ভোলেন নি। মুখ্য অংশটি তার 

মতে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট মহাঁপুরুষ বা! খধিদের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য; গৌণ ভাগ 
অলৌকিক কাহিনী ও কিংবদস্তীতে পূর্ণ। এই ধরণের প্রত্যাদেশবাদের আদর্শের 

নজির তিনি অবশ্যই লক্ষ্য করেছিলেন খ্রীষ্টধর্মের অভিব্যক্তির স্থদীর্ঘ ইতিহাসে 

যাতে তাঁর অধ্যয়ন ছিল গভীর । ভারতীয় দর্শনের মধ্যে ন্যায়শান্ত্রেও এই 
রকম একটা মত আছে : ঈশ্বর বেদশ্রষ্টা, কিন্তু তিনি নিরাকার সেই অবস্থায় 
তার পক্ষে ক্ষ্টি সম্ভব নয়; তাই তিনি খধিদেহ ধারণ করে বা খধিশরীরে 

আবিষ্ট হয়ে খষিমুখমাধ্যমে বেদ হ্ষ্টি করেছেন।২ আবেশ বা! 1092178- 

€০:,-এর মতবাদটি স্থতরাং এখানেও পাওয়া যাচ্ছে । তারতীয় দর্শনে পারঙ্গম 

রামমোহনের চিত্তে এই প্রভাবও কারধকরী হয়েছিল, এমন সম্ভাবন! উড়িয়ে 
দেওয়া চলে ন1। প্রত্যাদেশবাদকে যুক্তির ছারা পরিমাজিত করে নেবার প্রেরণা 
পরবর্তা জীবনে রামমোহনের চিত্তে এসেছিল পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে তার 

ক্রমবর্ধমান পরিচয়ের ফলে। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। 

৭৫ 



এই প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আমরা ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের ধর্মবিশ্বাসী ও 

ংশয়বাদী বা নাস্তিক ইউরোপীয় চিন্তানায়কদের নাম করেছি এবং এদের 
ছুই দলের চিন্তা রামমোহনকে প্রভাবিত করলেও তিনি যে ধর্মবিশ্বাস হারাঁন নি 

তারও উল্লেখ করেছি। রামমোহনের রচনায় যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তার থেকে 

মনে হয় যে দুই মনীষীর প্রভাব সেখানে অতি স্পষ্ট তারা হলেন ডেভিড হিউম 

ও জন লক। 
ডেভিড হিউম ছিলেন সংশয়বাদী, বামমোহন ছিলেন বিশ্বাসী । বামমোহনের 

ধর্মবিশ্বাসে অলৌকিক বা! অতিপ্রারুতের কোনও স্থান ছিল না । অলৌকিক 

ক্রিয়া বা [917801€ সম্পর্কে হিউমের বিরুদ্ধ উক্তি পূর্বে উদ্ধত হয়েছে। তাঁর 

56০01)0 /20871এ রামমোহন শ্রীষ্টীয় 11179015 বা অলৌকিক কাহিনী 

সম্পর্কে যা বলেছেন তার প্রতি ছত্র হিউমকে ম্মরণ করিয়ে দেয়, যদিও হিউমের 

নাম তিনি করেন নি 2৮700601002 10050 06 961] 2৮216, 018 

002 210210125 00765 21910001) 7৪৬ 2 11106 01 01561750101) 018 01) 

919)500 0৫ [910015 105 (69500001955 02072617005 ০01062106 € ০09 

01 1070012171011101 00 002 910565 ০৫ 1702.0101170) 2:10 71001) 

610০ 5001702 শে 1)1]000]) 52100101057 2100 ০৮801011721 18065 

92501700106 1100105 0£ 00170100010 ০1961161706, 8190 25071520 108 

01606 11)66700510101) 0৫ 01511720092] 5059217011)6 00০ 05081] 

৩০0156  0£ 0210165. 1] 81] 95521010975 আ21০ 009 0৪ 10015- 

01001102061 20101066085 18005, 1161 6]1% 10902096 0065 215 

66901960105 1)1117010215, 1907 0810 ৮5 0150066 076 0০) 0 06 

170190125 ড713101) 272 9810] 0০ 18556 766] 19616010600 7067:50183 

8555210120 25 11015 0177010650 090568 0 0015 ০001765 1৪৩ 

এ যেন হিউমের উক্তির প্রতিধ্বনি । বামমোহনের উপর হিউমের মত 
সংশয়বাদীদের প্রভাব ছিল খণাত্মক-অন্ধ বিশ্বাসের খগ্ুনেই তা মুখ্যত 
কার্যকরী হয়েছে। কিন্তু যুক্তির সঙ্গে শান্ত্রবিশ্বাসের সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে 

যে মনীষী তাকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছিলেন তিনি নিঃসংশয়ে ইংরেজ 

দার্শনিক জন লক ( ১৬৩২-১৭০৪ )। লকের গ্রন্থাবলী তিনি যতুসহকারে 

অধ্যয়ন করেছিলেন এবং প্রতিপৃক্ষগণের সঙ্গে বিতর্ক প্রসঙ্গে একাধিকবার 

গত 



তিনি লকের উল্লেখ করেছেন ও তার রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।,ঃ 
[1178] 40968] গ্রন্থে লককে তিনি ০0৪ 06 006 £16526550 20020. 00৪ 

€৬€ 11 বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ।** মৃত্যুর অল্লকাল পূর্বে ১৯ এপ্রিল 

১৮৩৩ তারিখে রবাটু ডেল ওয়েনকে লিখিত এক পত্রেও তাকে পরম 
শ্রদ্ধাভরে লকের উল্লেখ করতে দেখা যায়।** লকের দার্শনিক গ্রন্থ & 
7888 ০01)0211)11)6  1301091) [700621502.501175 (১৬৯৫) ছাড়াও 

অন্য যে গ্রস্থগুলি তাকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিল সেগুলি হলঃ 
(১) 4 815585 5015561:1811)6 10016186101, (১৬৬৭) (২) £& 1,2066] 

০01)0210101176 10012180101 (১৬৮৯) (৩) 4 9500701০006] 

0075611817)6 [012190101) (১৬৯০); (৪) 4১100177120 

001856177)1156 70168 001 (১৬৯২); (৫) [525091)81151)655 0 

(0157150191015 85 0611৮ 2:20 17) 01)6 9০117000155 (১৬৯৫) (৬) 4 

78181910852 8180 যর 9625 07 70156155 0£ ১০. 5201 00 005 

219091)5 (১৭০৫ )) (৭) 4৯ 78107017052 ৪10 1065 07 [0150168 

০৫96. 7780] 00 0০ 0010701)18175 (১৭০৬)। তা ছাড়] লকের মৃত্যুর পরে 

প্রকাশিত & 7০901010 1[,66061: 591061151776 70012180101) ( অসম্পূর্ণ ) ও 

4 [0850090252 01. 101:80155 নামক নিবন্ধ দুটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

লক পাশ্চাত্য দর্শনের আধুনিক পর্বে যুক্তিবাদের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন, এবং 
উগ্র ধর্মীয় সংকীর্ণতা তীর দ্বণার বস্ত ছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে যুক্তি ও বিশ্বাসের 
সমন্বয় সাধন তার অন্যতম লক্ষ্য । তাঁর জীবনীকার শ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে লকের দৃষ্টি- 

ভঙ্গীর যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন তা এই 2 4ম105 39509] 15 8. 124618- 

01010, 000 1015 15850159912 01010081000, 105 02117)28.0010 01 006 

001)680 25 005 ১০16006 61178, 19 06501170101) 0৫ :1710) ৪৪ 

10761001601) 165 117621091268001) 0৫ 10915 0010165 10 01 006 142৫ 

8770 105 00900216 06 705015080078 05 8100 (0181)05 010061500০9), 

2165 91] 41001] 180101781. 700011)8 11) (5101150191)10গ ০০01)009,401003 

00 10109) 1728501)7. 18৭ বাইবেলের অস্ততু্ত সন্ত পলএর পত্রাবলীর দুটি 

পরিচ্ছেদের টীক1 রচনা করে তশি আধুনিক বাইবেল-গবেষণার ভিত্তি স্থাপন 
করেন।৪” তীর ্রীষ্টধর্মবিষয়ক মতের সঙ্গে যুক্তিপন্থী একেশ্বরবাদি ( ভীইস্ট )- 
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গণের ও একতন্ববাদী ( ইউনিটেরিয়ান ) গ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের যথেষ্ট সাদৃষ্ত 

আছে- যদিও তিনি নিজে আজীবন আ্যাংলিকান সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 

[2250178101675653 0£ 0111501917165 গ্রন্থে তিনি বাইবেল কথিত ষীস্তত্বীষ্টের 

প্রকৃত শিক্ষাবলীকে পরবর্তী নান! অর্বাচীন তত্বের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত করে 
বিশুদ্ধ রূপে স্থাপন করবার প্রয়াসী। তার মতে যীন্ুকে ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ ও 

যীশুর প্রকৃত সরল নৈতিক উপদেশগুলি পালন-_এই ছুটিই হল প্ররুত শ্রীষ্টানের 

কর্তবা ৪» অপরের ধর্মমত সম্পর্কে তিনি উদার সহিষ্টতার উপদেশ দিয়েছেন 
এবং এ বিষয়ে তার যুক্তিগুলি অতি পরিষ্কার ঃ (১) কোনও ধরমপ্রতিষ্ঠান বা 

0870 বা্টীয় শাঁসনক্ষমতা দাবী করতে পারে না । শাসন করবার অধিকার 
শুধু রাষ্ট্রের ; কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রেরও শাসন করবার অধিকার নেই; 
(২) কোনও ধর্মসংঘ ব1 বাক্তিবিশেষ এমন দাবী করতে পারেন ন1 তিনি মাঁনব- 

জীবন ও মানবভাগ্া সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্যকে জেনেছেন। স্থতরাং অপরকে 
জোর করে স্বমতে আনবার অধিকার তাদের নেই ; (৩) জোর করে কোনও 

বাক্তিকে মত পরিবর্তনে বাধ্য করলে তিনি ভয়ে আস্তরিক বিশ্বাস ছাড়াই 
প্রবলতর পক্ষের মন রাখবার জন্য তার মতে সায় দেবেন; এতে কোনও লাভ 

নেই।** রামমোহন যীশুকে একমাত্র ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করেন নি কিন্ত 
তার উদার পরমতসহিষ্ুতা, গ্র্টীয় শাস্ত্রের যুক্তিমূলক সমালোচনা, বাইবেলের 
তত্বভাগ, এঁতিহাসিক বিবরণ, অলৌকিক কিংবদস্তীগুলি বর্জন করে যীশুর 
প্রকৃত উপদেশ চয়ন__-সব কিছুই প্রতিপদে আমাদের লককে ম্মরণ করিয়ে দেয়। 
51178] £১0০০৪1-এর ভূমিকায় পরধর্মমতস হিষ্ণুতা বা 60168610918 সম্পর্কে 

তার মস্তব্য পড়লে লকের এই বিষয়ক যুক্তিগুলির সঙ্গে তার সাদৃশ্য চোখে 
পড়ে ।*১ এই প্রপঙ্গে বিবেচ্য, রামমোহন শ্রস্টীয় প্রতিপক্ষকে স্পষ্ট বলেছিলেন, 
রয় প্রত্যাদ্দেশবাদে কেউ অবিশ্বাসী হলেই তাঁকে নাস্তিক বলবার অধিকার 
কারও নেই। এই উক্ভিতেও অসাম্প্রদায়িক, সহিষ্ণু দৃষ্টি গ্রতিফলিত। যুক্তি 
(165৪50979) ও প্রত্যার্দেশ (15৬61801015 )-এর পরস্পর সম্পর্ক বিষয়ে লক 

তার 28985 ০0918০21101176 [7070081% 00150621:5081701178-এ বলেছেন £ 

“1২521861019 0811500 92 801010660 85811)50 0.6 01621 2%1061)05 

0: 1589018, 91106 150 ৪ড1061)52 06 ০0] £20010125 05 13101) 

০ 160০6129001) 12018610135, 52 230660, 1 2৫081, 06 
৫ 
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52165112501 00 126010155 00100৬16086, ৪ 082 16৬6: 1650616 

01 2 0000) 21050101155 0020 15 010650০05 ০010:815 00 00 ০1681 

৪100 211 015011)00 10,0%/16066...... [২০৬ ০18001) 1)25 (00 1)9$ 

5221) 01685201 €0 81৮62 16) 10150 ০8115 10 25911830 00০ 00081016 

501716000165 0 1582501), 80০৮ 550 16 5011 06101785 (0 158.5012 

চ০ 10066 01 005 0090) 01 10061068165 €120017) 2190 0: 006 

51£1719086107) 01 0005 0105 591)216118 10 15 02115510...,,.,,., 

৬৬1209৬6130. 1025 72৮65919019 05270917715 ঢা :1509 0090106 ০21 

70210020601 1..101015 15 00০ 01006 ০091606 01 8101); 00 

ড/1)60)06] 10106 2. 01511)5 12 21826101701: 150, 7€9501). [00150 10086 ; 

1101) 081) 12৬6] 02110016005 00110 00 15160 2 £128021 

€ড৮1021706 60 612001902 11790 15 1955 ৪৬1021)0, 1701 2110 16 00 

21006170811) 01002011165 11) 09000951001) 0 10001605 8170 

০1০10), 1010665 081) 92 20 5৬192006 0086 219 0:90100158] 

16৩ 5180101) 15 01 0111) 01161119], 11 0005 ৮0105 ৮০ 1:2০61০ 10, 

8120 11) 0062 521)52 ৮০ 011)021809)0 10, 50 01691 210 50 0612918 ৪5 

0080 01 006 71010010125 01176285010. 4৯10 006:21016) 00001176008 

19 001)0215 60১ 8180 11000151521 ৮100 006 ০1681 2170 5611-65106171 

01068665$ 0: 1658.501)) 1995 ৪. 1161) 60 02 91560 01 25961)660 60 8৪ ৪. 

17191061 0৫6:09100, 10261012850] 17800 10010001076 60 0০0.” 1৫২ 

উক্তিটিকে সহসা রামমোহনের বলে ভুল হয়। যুক্তি, প্রত্যাদদেশ ও বিশ্বাসের এই 
সমন্বয় সাধন আধুনিককালে রামমোহনের বৈশিষ্ট্য এবং এ পথে তীর স্বীকৃত 
পূর্বস্থবী মনীষী জন লক। 5০070 400681-এ লকের [২52807781016135559 

06 00115621710 ও চ109] 470681-এ সম্ভত পলের পত্রাবলীর উপর লক 

কৃত টাকাকে রামমোহন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অগ্ত্রপে ব্যবহার করেছেন।*ৎ 
সুতরাং বাইবেল-গবেষণাতেও তাঁর প্রেরণার অন্যতম সহায়ক লকের রচনাবলী 
একথা! মনে করলে অন্যায় হবে না । এখানে উল্লেখযোগ্য, লকের সঙ্গে আর এক 

মহামনীধীর নামও রামমোহন কর্তৃক একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে_তিনি 
প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী সার আইজাক নিউটন। নিউটন যে যীশুকে ঈশ্বরের সঙ্গে 
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অভিন্ন ভাবেন নি ঈশ্বর প্রেরিত মহামানবরূপে তাঁকে গ্রহণ করেছেন-_এই মতের 
সমর্থনে তিনি নিউটনের 00561810773 97১01 206 791০005০৫65 নামক 

গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন 1৫০ 

শান্্রম্পর্কে বামমোহনের দৃষ্টিতঙ্গীর অভিব্যক্তি ও পরিণতির বিষয়টি 
আলোচনা প্রসঙ্গে শান্্গ্রন্থের উপধুক্ত পাঠনির্ণয়ের জন্য তার প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত 

মূল্যায়ন প্রয়োজন । ্বীস্টায় এবং রক্ষণখল হিন্দু প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে বিচার 

করবার সময়ে তাকে একাধিক বার আলোচ্য শান্তগ্রস্থগুলির উপধুক্ত পাঠ ও 

অর্থনির্ণয়েয় উপর জোর দিতে দেখ যায়। 96০9:74 4১০6৪] গ্রন্থের তৃতীয় 

ও ষষ্ঠ অধায়ে এবং দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ও সংযোজন অংশে; এবং 109] 

£50681-এর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্ায়গুলিতে তিনি 
গ্রয়োজনমত বাইবেলের মুল হিক্র ও গ্রীক সংস্করণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে পাঠ 

ও অনুবাদের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করেছেন। হিন্দু প্রতিপক্ষদের সঙ্গে বিচাবের 

বেলায় পুরাণ-তন্ত্ের শাস্ত্রীয়তার প্রশ্নে তাকে একটি বড় সমস্তার সন্মুখীন হতে 
হয়েছিল। পুরাণ-তন্ত্রকে বিশেষ অর্ধে তিনি শান্তর বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বিশেষ উদ্দেশ্তে রচিত অনেক গ্রন্থ পুরাণ ও তন্ত্র 
নামে চলে যাচ্ছে, নির্ভরযোগ্য প্রাচীন পুরাণ-তন্ত্রাদির সমান মর্যাদা এই সব 

অর্বাচীন বচন! কিছুতেই দাবী করতে পারে না। এগুলিকে শান্তর বলতে 

রামমোহন রাজী ছিলেন না । কিন্ত প্রামাণ্যবিহীন এই সব গ্রস্থকে চিনবার 
উপায় কী? এখানে বামমোহন বিচারের ছুটি মানদণ্ড নির্দেশ করেছেন £ 
১, প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থের সুপরিচিত টাকা থাকবে; ২. নিবন্ধকাঁর 

প্রভৃতি প্রাচীন সংগ্রহকর্তাদের রচনায় তার উদ্ধাতি থাঁকবে। এই ছুই বেশিষ্ট্ 

পুরাণ-তন্ত্র জাতীয় যে গ্রন্থের নেই তা শান্ত্রপদবাচা হবে না এবং বিচার প্রসঙ্গে 
তার প্রামাণিকতাঁও স্বীকাধ হবে না । হিন্দুশান্ত্রের বিচারে এই কথাটি রামমোহন 
তার প্রতিপক্ষগণকে বার বার বলে সতর্ক করে দিয়েছেন। তৃতীয়, চতুর্থ 
ও পঞ্চম অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গ কিছু বিস্তারিতভাবে আলোচন! করবার প্রয়োজন 

হবে, এখানে এই সংক্ষিপ্ত উল্লেখটুকুই যথেষ্ট । শাস্ত্র বা সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার 
ক্ষেত্রে আধুনিক যুগে পাঠের শুদ্ধাশ্ুদ্ধ বিচার রা 9৯0৪] ০1105151) ক্রমশ 

এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে । কোনও প্রাচীন গ্রন্থের বিষয়বস্ত নিয়ে 

আলোচনার পূর্বে সাধারণত প্রশ্ন তোল! হয় আলোচ্য গ্রন্থথাঁনির প্রাচীনত্তের 

| 



দাবী বিচারসহ কিন) গ্রস্থের প্রকৃত পাঠ কি এবং প্রচলিত পাঠটি শুদ্ধ 

এবং গ্রহণযোগ্য কিনা । ইউরোপীয় রেনেশাসের যুগ থেকেই পশ্তিতমহলে 
এই পদ্ধতি ক্রমশ স্বীকৃত হতে শুর করেছে। রামমোহনের শাম্ত্ববিষয়ক 

পাণ্তিত্য ও গবেষণা রেণেশী সের এই বৈশিষ্ট্য মণ্তিত। এখানে উল্লেখযোগা, 
যে উচ্চতর বাইবেল গবেষণার জন্য একটি স্বতন্ত্র মাসিক পত্জিক1 স্থাপনের 

পরিকল্পনাও তার ছিল এবং ১৮২৩-এর এপ্রিল মাম থেকে এটি প্রকাশ 

করবার প্রস্তাবও তিনি করেছেন চ11 £১০621-এর ভূমিকায়।৪ সম্ভবত 
এ সংকল্প কাধে পরিণত হয় নি। 

পূর্বে বলেছি গত শতাব্দীতে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বর্তমানে কাঁজি আবছুল 
ওয়াছুদ রামমোহনের ধর্মমতের মুলায়ন প্রসঙ্গে তার শান্্প্রামাণা স্বীকার 

সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন।** এদের সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে 

এই অধ্যায়ের উপসংহার কর! যেতে পারে। এদের ছুজনের সিদ্ধান্তই প্রায় 

একরকম ঃ “তুহ ফাৎ্-উল্-মুওহাহিদিন'-এ রামমোহনের যে শান্ত্রনিরপেক্ষ সম্পূর্ণ 
স্বীয় বিচারবুদ্ধিনির্ভর একেস্বরবাদী ধর্মবিশ্বাস প্রতিফলিত এরা! তাকেই তার 
পূর্ণ ও পরিণত অধ্যাত্মদর্শনরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর উত্তরকালের শান্- 

স্বীকৃতি এদের মতে প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে তর্কুদ্ধে অবলম্বিত একটা কৌশল 
মাত্র। শাস্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক অংশকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন কিন্ত কোন 

শান্্রকেই অভ্রান্ত জ্ঞান করেন নি। কথাটা অক্ষয়কুমারের সময় বিশেষ করে 
উঠেছিল এই জন্য যে, সে-সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্রাহ্মমমাজের নেতৃবৃন্দের 
মধ্যে এক প্রভাবশালী দল রামমোহনকে অনেকটা উপনিষদ্-বেদাস্ত সম্মত 
ক্ষজানমার্গা বলে গণ্য করবার পক্ষপাতী ছিলেন। অপর পক্ষে অক্ষয়কুমার 
ছিলেন বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদী,_ ব্রাহ্মসমাজের ধর্মকে তিনি বেদাস্তের প্রভাব থেকে মুক্ত 
রেখে বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর একেশ্বরবাদরূপেই কল্পনা করতে চাইতেন। এই 

জন্তই “তত্ববোধিনী পত্রিকা” ফাল্গুন, ১৭৭৬ শক সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধে- 

ধামমোহনকে কেন শান্ত্রপ্রামাণ্যবাদী বৈদাস্তিক গণ্য করা যেতে পারেনা 
ত৷ বিস্তারিত যুক্তি প্রয়োগ করে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করতে হয়েছিল। 

এই ছুই মনীষীর বিচারে যে ছুর্বলতাটুকু দেখ যায় তা এই : এবা শান্ত্রস্পর্কে 
রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্কি ও মতবাদের ক্রম-অতিব্যক্তিকে হিসাবের মধ্য ধরেন 
নি। এরা দুজনেই 'তুহ ফাৎ”-এ প্রতিফলিত রামমোহনের কঠোর যুক্তিবাদ ও 
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শান্ভুসম্পর্কে প্রগাঢ শ্রদ্ধার অভাবকেই তাদের প্রধান যুক্তি হিসাবে গ্রহণ 

করেছেন। অক্ষয়কুমারের ভাষায়, “তিনি এ পুস্তকে [ “তৃহফাৎ ] একমাত্র 

অদ্থিতীয় পরমেশ্বরে অবিচলিত ভক্তি প্রকাশ করিয়া সর্বপ্রকার প্রচলিত 

শান্তর শিরে এতাঁদৃশ দগণ্ডাঘাত করিয়া গিয়াছেন যে তদীয় যাতনা হইতে 
তাহাদিগের পরিত্রাণ পাঁইবার উপায় নাই ।৮৫৫ক কিন্তু রামমোহন যে পরবর্তী 

কালে প্রথম জীবনের এই উগ্র মতবাদ সংশোধন করে শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল 

হয়েছিলেন, অক্ষয়কুমার সেটুকু বিবেচনা করেন নি। আমরা দেখেছি উত্তরজীবনে 

ধর্মজীবন লাভেব জন্য রামমোহন বিশুদ্ধ যুক্তিকে যথেষ্ট মনে করেন নি 

হিন্দু মীমাংসক, সনাতিন শরীয়ৎপন্থী মুসলমান বা সংকীর্ণ শ্রীষ্টীয় মিশনাবীদের 
মত বেদ, কুরাঁণ বা বাইবেল আক্ষরিক অর্থে বর্ণে বর্ণে অভ্রাস্ত এমন তত্ব 

স্বীকাঁব না করলেও সীমায়িত ভাবে প্রত্যাদেশ বা ৪৮ 196018 মেনেছেন এবং 

শান্তের যে সকল অংশে খষি, মহাপুরুষ বা প্রবক্তাগণের এশী প্রেরণাঁজাত 

বাণী সঞ্চিত আছে সেগুলির প্রামাণ্য স্বীকারেও আপত্তি করেননি । তৎসহ 

অন্তান্য অংশগুলির একবাক্যতা স্থাপন করে সমগ্র শাস্ত্রের মধো সামগ্তস্ত রক্ষার 

জন্যও এই পর্বে তিনি আগ্রহী । অপর পক্ষে তিনি নিজ বিচারবুদ্ধিকেও অটুট 
রেখেছেন এবং যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষা না করে কোনও উপলব্ধির 

সাক্ষ্কেই আমল দেন নি। “তুহফাৎ্' পর্বের যুক্তিবাদের ধারাটিকে পাশ্চাত্য 
জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে আরও মাজিত করে এই ভাবে তিনি শাস্্রনিষ্কাশিত 

প্রত্তাদেশবাদের সঙ্গে তাকে সমন্থিত করেছেন। তাঁর সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীর 
বিকাশ ও পরিণতির প্রতি লক্ষ্য না রেখে কেবলমাত্র “তুহ ফাৎএর সিদ্ধান্তগুলির 
আলোকে তাকে বিচার করতে গেলে-সে বিচার অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । অক্ষয়- 

কুমার বা আবদুল ওয়াছুদের বক্তব্য এই অসম্পূর্ণত| বা অব্যাপ্তি দৌষ থেকে মুক্ত 

নয়। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে রামমোহনের বেদাস্ত ও পুরাণতম্্ 

সম্পকীণয় মতবাদের আলোচন] প্রসঙ্গে দেখা যাবে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তা 
তাকে কত ব্যাপক ও গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও 

শাস্ত্রীয় প্রত্যাদদেশের উপর গভীর আস্থা সেখানে প্রততিপদে পরিদ্ফুট, যদিও 
সজাগ বিচারবুদ্ধিও সর্বত্র সক্রিয় । বস্তত প্রত্যাদেশ ও যুক্তির মধ্যে সমন্থয় ঘটিয়ে 

আপন পাণ্ডিত্য ও মনীষা ছারা রামমোহন শাস্ত্রচর্চার যে ভিত্তি স্থাপন 

করেছিলেন তার প্রসার ও গুরুত্ব অসাধারণ। উত্তরকালে এই উৎসমূখ 
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থেকে একাধিক ধার! প্রবাহিত হয়ে বাঙলার মননজ্গৎকে সমৃদ্ধ করেছে। 

বিশুদ্ধ ভীয়িস্ট, অক্ষয়কুমার দত্ত যখন বলেন, “বিশ্তদ্ধ জ্বানই আমাদের আচার্য। 

ভাস্কর ও আধ্ধভষ্ট এবং নিউটন ও হর্শেল যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন 

করিয়াছেন তাহাও আমাদের শান্্। গৌতম ও কণাদ এবং গাল ও বেকন 
যে কোন তত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শান্্। কঠ্ ও তলবকার 
মুষা ও মহম্মদ, যিশত ও চৈতন্য এবং পার্কর ও লে হণ্ট. পরমার্থ বিষয়ে যেকিছু 
তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও আমাদের ব্রাহ্ষধর্ম” )৭৬ তখন তিনি 

রাঁমমোহনেরই প্রতিধ্বনি করেন। মহত দেবেজ্ত্রনাথ যখন সমগ্র বেদ-উপনিষদকে 
্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাভূমি করবার প্রয়াসে বুদ্ধি-বিবেকের সমর্থন না পেয়ে আক্ষেপ 
করেন ২ “আমি সমগ্র বেদ এবং সমগ্র উপনিষদ্কে ত্রান্গধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে 
যত্ব পাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহা করিতে পারিলাম না, ইহাতেই আমার ছুঃখ । 
কিন্তু এ ছুঃখ কোন কার্ধের নহে, যে হেতুক সমস্ত খনি কিছু স্বণ হয় না; খনির 

অসার প্রস্তরখণ্ড সকল চূর্ণ করিয়াই তাহা হইতে স্বর্ণ নির্গত করিয়া লইতে 
হয়। এই খনি-নিহিত সকল ব্বর্ণনই যে বাহির হইয়াছে তাহাঁও নহে । বেদ্- 
উপনিষদ্ রূপ খনির মধ্যে এখনও কত সত্য কত স্থানে গভীররূপে নিহিত 
আছে”**; তখন এই সশ্রদ্ধ বিচারশীল উক্তির মধোও আমরা যেন রামমোহনের 
কণ্ন্বরই শুনতে পাই। বঙ্ষিমচন্দ্র যেখানে কষ্ণচরিত্র বিচারের পূর্বে আকরগ্রন্থ- 
গুলির প্রামাঁণিকতা নিয় হুঙ্মাতিহ্ক্ম আলোচনা করেন ও শাস্ত্রের অবাচীন 

ভাগকে কঠোর হাতে বাতিল করেন সেখানেও তিনি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে 

রামমোহনেরই উত্তর-সাধক | আবার ন্বামী বিবেকানন্দ যখন বেদপ্রামাণ্য 

সহথন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, “বেদের যতখানি অংশ যুক্তি- 

সিদ্ধ, আমি ব্যক্তিগত ভাবে ততটুকু গ্রহণ করি”**7 তখন পূর্বস্থবী হিসাবে 
রামমোহনকেই মনে পড়ে । 
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প্রমাণপঞ্জী £ 

১,216 19662665 00777761)019 (কথাবর্থুপ পকরণ-অট্ঠকথা-_ ইংরেজি অনুবাদ-- 

বিমঙ্গারণ লাহা!) (পালি টেক্স্ট সোসাইটি, লগ্ডন, ১৯৬৭) পৃঃ ২-৬ ; 72 820১০510 

(অথসালিনী, বুদ্ধঘোষকৃত ধন্মসঙ্গনীর টীকা ইংরেজি অনুবাদ,_পে-মউএতিন ) প্রথম খণ্ড 

(পালি টেকসটু সোসাইটি, লগ্ন, ১৯৫৮) পৃঃ ৬। এই ছুটি আকরগ্রস্থ্ের প্রতি আমার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন সহকর্মী নদ্ধু সংন্কত কলেজ ও কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয়ের পালি ভাষা ও 

সাহিতোর অধ্যাপক ডঃ সুকোমল চৌধুরী । 
২, তৃতীয় অধ্যায়ে পুনরুদ্ধত। দ্রষ্টবা সেই অধ্যায়ের পাদটাক1 ৩৩ 
৩. আ্ধদেব কৃত জ্ঞানসাবসমুচ্চয়। কারিকা ৩১, বিধুশেখর ভট্টাচার্য কর্তৃক উদ্ধৃত 6 

0৫310 00706168০01 73800701577 (00159158165 01085100688 1984 ) 0, 11. 20066. 

৪. যডদর্শনসমুচ্চয় (চৌখস্বা! সংস্কৃত সিরিজ, বেনারস ১৯৫৭ ) পৃঃ ৩৪ 
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৬. 11101] 71959010000 508. [808186102. ৮ 2100185) 081001181) ০] 

09819 (৪০০০৫ ০, 0819 9৮৪, 1944 ), 0, & 

৭, 1010 700. ৭৪ 

৮, 1010 0, 8-9 

৯. 1910 0. এ? 

১০, 101 0, 19 

১১, 100 0. 9] 

১২,172 2 29-9£ 

১৩, নগেম্দনাথ, পৃঃ ৫৬৮ পাদটীক! 

১৪, 01196 200. 18-19. 

১৫. এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্যঃ নগেন্দ্রনাথ, যোড়শ অধ্যায় ব্রজেজ্নাথ শীল 70717101:14% 

0.৫ 1071930] 1৫৫77 00. 9-10 1 সৈয়দ মুজতব! আলি “রাজা রামমোহন রায় ও ইলম্-উল্- 
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পুনমু দ্রিত পৃঃ ৩৪-০৬ । কাজি আবদ্বল ওয়াদুদ 'তুহফাৎ-উল মুওহাহিদিন্' তত্বফো মুদী ৭৭ খণ্ড, 

নবম সংখা! পৃঃ ৬৭-৭০ ; নির্মল মুখোপাধ্যায় 48550090000) 18180) 500. 1081820+ 
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১৬. মৃতাজিলা দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্পর্কে ডরষ্টবা 799 780 019৯0, 81212 

17708010৫65 21906 ঠা 1275009 (10209001954) 700. 129-84 1. 30$11807, 

[51417 (900 5৫ 1966 ) 2, 129-34. 

১৭, 115101775 86516$0 ও ০15-96820660092, 1969, 00. 261-69 

৯৮,1৮2. 00. 969-64 
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১৯, 9000 1১976৬0. 2১6 211050119০1 1৮ 216৮1 (1০900, 1969 ) 00, 86-87 

১৯ ক, 0০1166 00. 201-05 

২০, দৃষটাসতত্বব্ূপ সৃী মতবাদের উপর বৌদ্ধ ও বৈদাস্তিক প্রভাব সম্পর্কে সর্ব 

খু. &. 210০1507176 8495005 ০1 15107) (150000092) 1914 ) 00. 16-91 

২১, 02199 /4৮10 70876 21৮0 25 1906 ঠ/ 77556019 00+ 819-25 52. প্র 

71661 17156019 ০% 0৮6 2৮5 (০94০0 1988 ) 00. £81-99, &86 

২৯, 55) 20179061770 17%%71%1৮ 07526150585 (60, &: 95525081565 66৪০0 

031019 [0015৭ 7788৪, 19294 ) ০. 984 

২৩, 151১0%5665 ০01৮০611816 78770 001506150৮0 7৮6 601০6171৮06 

1177010165০ 1401215 (5৫1690 ৮9 1). 4. 89105-81866) 56০০00 £7৫. ) 0. 114 

২৪. 112 00. 190-131 

২৫. 177/090-%1- 81990107570 208, 100508, 0১ 24 5 865] 71171010106 

01161501111 0. 20 

২৬, তন্তবকৌমুদী ৭৭ খণ্ড, নবম সংখ্যা, পৃঃ ৬৭-৭০ 
২৬ক. সাধারণত ব]াপক অর্থে “শ্রতি' শব্দের দ্বার! মন্ত্র, ব্রা্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ 

পর্যস্ত সমগ্র 'বেদ'কেই বোঝায়। কিন্তু মীমাংসাদর্শনে শ্রুতি কথাটির একটি বিশেষ অর্থও 

আছে। 'বেদশাস্ত্র' অর্থে মীমাংসকগণ যে শব্দছ্বয়ের বহুল ব্যবহার করে থাকেন সে দুটি হ্গ 

'বেদ। ব1 “আমায় । যে বেদবাকোর অর্থ ম্বপ্রকাশ, শ্রবণমাত্র যার অর্থ শ্রোতার অন্তরে 

প্রতিভাত হয়--লঙ্গ-বাক্য-প্রকরণারির লাহ্থাযো যার কোনও ব্যাখ্যায় প্রয়োজন হয় না-- 

বিশেষ অর্থে মীমাংসকগণ তাকেই "শ্রুতি? আখ্যা দিয়ে থাকেন (দ্রষ্টব্য 2080:1 19] 88157 

216 46017250 005165 ০0: 17766170166015017 5 02166 0০0 12070 1.0/-50058025 1 

15০5:89 190 £ 05156৮& 1909 70. 101-04)। বর্তমান প্রসঙ্গে শ্রুতি” শষটি আমর 

ব্যাপক অর্থে লমগ্র বেদশান্তরকে বোখাবার জন্যই ব্যবহার করেছি । মীমাংস! ব্যবহ্থত বিশেষ 

অর্থে নয়। 

২৭, ব্রন্গসূত্র, শাংকরভান্ত ১, ১, ৩ “মহত খখেদাদে ৫ শাস্তম্তানেক-বিভাগ্বানো পবুহিংতহ্য 

প্রদীপবৎ সর্বার্থাবন্ভোতিনঃ সর্বজ্ঞকল্প্ত যোনিঃ কারণং ত্রন্ম নহীদৃশগ্ শান্তর খখেদাদি-লক্ষণত্ত 
সর্বজগুণাস্থিতগ্ত সর্বন্রাদদ্কতঃ সম্ভবোহত্তি। | 

২৮, এই অর্থে বেদান্তের শঙ্গনিতাত। স্বীকৃতি সম্পর্কে ভ্র্বা, ত্রন্গনৃত্র, শাংকরভান্ত, 
১, ৩) হচ, 

২৯. দ্রষ্টব্য ব্রন্গসৃত্ত, শাংকরভাস্ত ১, ১, ৩ এর বাচম্পতি মিশ্র কৃত 'ভামতী? টাক! £ 

বৈয়ালিকন্ত মতমনুবর্তমানাঃ শ্রুতিশ্বিতীতিহাসাদিসিদ্ধ ৃষ্টস্থিতিপ্রলয়ানুলারেণ অনান্ত- 
বিদ্োপধানলব্ধ-সর্বশক্তিন্তরানন্তাপি পরমাত্মবনে! নিত্যন্ত বেদানাং ঘোমেরপি ন তেবু স্বাতস্তরম্ ঃ 

ূর্বপূ্সর্গান্বলারেণ তাদৃশতা দৃশানৃপূর্বাধিরচনাৎ।--“তানুরোধাৎ সর্বজ্োহপি সর্বশক্তিরপি 
পূর্বপূর্বসর্গাুদারেণ বেদান্ বির্্নন্ ন স্বতনত্ঃ1 এবেগাত্ত-পরিভাষানকার ধর্মরাজাধ্বরীন্র 

৮% 



আরও সরল ভাষায় এই বিষয়ে বেদাস্তসিদ্বাত্ত প্রকাশ করেছেন £ প্অন্মাকং তু মতে বেদে! ন 

নিত্যউৎপতিমন্বাৎ।***তখ! চ বর্ণপদবাক্যসমূদায়হ্য বেদস্ত বিষয়াদিবৎ শ্থা্টিকালীনোৎ- 

পন্ভিকত্বমূ প্রলয়কালীনধ্বংসপ্রতিযোগিত্বঞ্চ ।***তন্মান্ন বেদানাং ক্ষণিকত্বম্।***তথা চ 

সর্গান্তকালে পরমেশ্বর: পূর্বসিদ্ধবেদানৃপূরবাসমানান্বপূর্বাকং বেদং বিরচিতবান্। ন তু 

তদ্বিজাতীয়মিতি ন সজাতীয়োচচারণানপেক্ষোচ্চারণবিষয়ত্বং পৌরুষেয়ত্মূ।”  বেদাস্ত- 

পরিষ্ভাধা, আগম-পরিচ্ছেদঃ (প্ীমোছন তর্কবেদাত্ত তীর্থ সম্পাদিত সংক্ষরণ পৃঃ ১০৩-০৬ )। 

৩০, 1210115, 70175 26, ছা 20৭3 

৩১, 1546 06. 19-14 

৩৯, 77,01751) ৮7017168126. ড্র 0.4 

৬৩. 1010 0. 6? 

৩৪, 101 0. 10 

৩৫॥ 10৫, 

৩৬, 56001৮0 /51১621এ কবাণ প্রসঙ্গে বল] হয়েছে ১-*৮156801)077108] 63079881008 

1৪106 10900 সটট্ি 601000010 80018 0719068] 1098670109৭ 1৬1 ০)80)177808708 90010 

200 ৫81] 60 01006781600. 00610 10 00910 01006186086 8161)0081) 61889 63068810208 

0৬ 607০৭ 98৮ 011000163 20 619 আয ০1 80 003700980, 0010017597065007 5560, 0৫ 

0:01000100 16970108.৮ 12701151 570114 26, 0. 90 ; বাইবেলের ভাষাবৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও, 

রামম্োহনের এমন একাধিক উক্তি আছে। 

৩৭, £1781151% ড70115 সু 00. 61-59 

৩৮, £চা108] &00981) 121761151 7০75 (9) ০1, [08 284 

৩৯, দ্রষ্টবা, পাদটাক। ২ 

৪৯, চ101751% 5/07155 [ 0. 15 

৪১, 08109066115 10495 0. 98 

৪২. ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, ম্যায়-পরিচয় (তৃতীয় সংক্করণ, কলিকাতা ১৯৭৮ ) পৃঃ ১৮২ 

৪৩, £1761151% 70115 726. ভা 00, 49444 

৪৪, 4989000 70681) 15761151 07017)5 2৮. ভব 0. 89 1) 58081 &00981) 17701157 

7০74 () ৬০1 হা 70, 821-32 1 342-43 । 28 ) 600-02 

৪৫, 7109] 410095]) 11,115% ৮7০715 (3), ০1 [1], 2. 891 

৪৬, 00119 0. 494 ৃ 

৪৭, তি ]. 4:00 ০01৮৮ 10016 (05107 [0:51557816] 52985 1987 ) 2, ৪0. 

৪৮, 100 0. 9299 

৪৯, 100 070, 299-900 

৪০, 1862 00, 297-98 
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৫২,155549 00177061176 1258771চ 015061562158076 00, 956-58 

৫৩, পাদটীকা! ৪৪ 

«৩ক., '9360000 40681) 72761751) 7071৩ 0৮5 ছা] 0,189 

৫৪. 48779] 407095,]) 12176115178 ৮7০৮৩ (2) ০), 12 2, 259 

৫৪. অক্ষয়কুমারের রচনার জন্ দ্রষ্টব্য, তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম ভাগ, ১০৩ সংখা! 
(ফান্তুন ১৭৭৩ শক ) পৃঃ ১৪৬-৫০ ) তত্ববোধিনী পত্ত্িক1 চতুর্থ ভাগ, ১৩৯ সংখ্যা (ফাল্গুন, 

১৭৭৬ শক) পৃঃ ১৫৭-৬২) কাজি আবছুল ওয়াদুদ, তস্বকৌমুদী *৭ খণ্ড, নবম সংখা] 
পৃঃ ৬৭০৭০ 

৫৫ক. তত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাস্তুন ১৭৭৬ শক, পৃঃ ১৬১ 

৫৬. তত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৭৭৭ শক, পৃঃ ১০ 

৫৭. আত্মজীবনী (চতুর্থ সংক্করণ ) পৃঃ ১৩৬ 

৫৮. ম্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (শতবাধিকী সংহ্করণ ) দশম থও, পৃঃ ২৭২ ॥ 

এটি শ্বামীজীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তরূপেই গ্রহ্ণীয়। মীমাংস! সম্মত বেদের অভ্রান্ততাবাদের 

সপ্রশংস ব্যাখ্যা ব1 উল্লেখ তিনি বহৃস্থলে করেছেন। কিন্তু তার মত প্রথর মনীষাসম্পন্ন 

পুরুষের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে যুক্তিকে সম্পূর্ণ বর্জন কর! সম্ভব ছিল না। এ কথাও প্রসঙ্গত 

উল্লেখ্য, স্বামীজী বিশুদ্ধ জ্ঞানপন্থী শংকর ও তৎশিস্ত রামমোহনের মত বেদের জ্ঞানকাগ্কে 

তাব কর্মকাণ্ড অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ মনে করতেন । 
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ভুভীল্স অন্য 

রামমোহন রায় ও বেদাস্ত 

ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত দর্শনগ্রস্থানসমূহের মধ্যে বেদীস্ত এক বিশ্বোষ মর্যাদার 

অধিকারী । ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা সম্পর্কে সাধারণভাবে অবশ্ঠ একথা বলা 
যায়, তা কেবলমাত্র বুদ্ধি আশ্রয়ী বিচার-বিতর্কের পথে বিকশিত হয় নি। এক 
হিসাবে প্রতিটি ভারতীয় দর্শনই মোক্ষশান্ত্র; তার তবগুলি যুক্তিছ্বারা প্রতিষ্ঠিত 

হলেই সে দর্শন অন্তশীলনের উদ্দেশ সিদ্ধ হয় না। সেগুলিকে সাধনার দ্বারা 

জীবনে প্রতিফলিত করে তার নির্দেশে পরমপুরুঘার্থলাভ শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ লক্ষ্য 

বিবেচিত হয়ে থাকে । কিন্তু এর মধ্যেও বেদান্তদর্শন কিছু বিশেষ অর্থে 

প্নোক্ষশান্ত্র। বিভিন্ন ধর্শমত ও ধর্গসম্প্রদায়েব সঙ্গে এব যোগ অতি নিবিড়। 

ভাবতবধীয় ধর্মচিন্তা ও ধর্মসংগঠনের ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে, যখনই যে 

সম্প্রদায় প্রভাবশালী হয়েছে তখনই তা প্রয়োজনমত বেদীস্তমতকেই সাম্প্রদায়িক 

রঙে রঞ্জিত কবে নিজেকে সম্প্রসারিত করেছে ও প্রতিপক্ষের আক্রমণে বাধা 

দিয়েছে। এ-সকল ক্ষেত্রে সাধারণত যে প্রণালী অবলম্বন করা হত তা! হল 

সম্প্রদায়ের বিশেষপৃজ্য দেবতার সঙ্গে বেদীস্তের মূল তত্ব পরত্রন্মের অভিন্ন 
প্রতিপাদন। বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ছয়ের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে বেদান্তদর্শনের 

প্রধান গ্রন্থ ব্রহ্মন্যত্রের যে-সব সাম্প্রদায়িক ভাম্ রচিত হয়েছিল সেগুলিকে এর 
উল্লেখযোগ্য নিদর্শন গণ্য করা যেতে পারে ।১ আধ্যাত্মিক সাধনা সম্পর্কেও 

সেই একই কথা। প্রাচীন ও মধা যুগে ভারতবর্ষে যে-সকল সাধক আবিরভূত 

হয়েছেন তাদের অধিকাংশের সাধনার দীর্শনিক তিত্তি ও অবলম্বন কোনও 

না-কোনও আকারে বৈদীস্তিক চিন্তা । এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই জনৈক বিদেশী 
ধর্মযাজক বেভারেও জে. টাইস্হুল ডেভিস বলেছিলেন £ €***180 €6৪ ৪০০! 
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73781)0081) 1৮২ এই উক্তির মধ্যে হয়তো! কিছুটা আতসরল একদেশদণিতা 

আছে, কিন্তু এর মূল বক্তবাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই । আধুনিক যুগের 

সূচনায় যখন ধর্মসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অন্ভূত হয়েছিল তখন স্বতাবত ভারত- 
বয় ধর্জগতের এই চিরাচরিত এাতহা উপেক্ষিত হয় নি। ধর্মপ্রবক্তারূপে 
রামমোহন বায় যে মুখাত বেদাস্তকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হয়েছিলেন তার 
নিগুঢ অর্থ ও প্রাসঙ্ষিকতা এর মধ্য খুজে পাওয়া যাবে। সমকালীন 
দেশকালগত পটভূমিকায় তার বেদাস্ত-অন্গশীলন ও সমগ্র চিন্তাধারায় বৈদাস্তিক 
আদর্শের স্থান ও প্রভাব সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। 

বেদাস্তশান্ত্রের মূল বৈদিক সাহিত্যের উপনিষদ্ভাগ যা শ্রুতির মধ্যে গণা। 
এর অপর ছুখানি চিরম্মরণীয় গ্রন্থ ভগবদ্গীতা ও বাদরায়ণ কৃত ত্রহ্মস্থত্র, যেগুলি 

স্থৃতিপর্যায়ভুক্ত হলেও ওপনিষদতত্বের ধারক-বাহকরূপে শাস্তগ্রন্থের মধ্যে 
অত্তাচ্চস্থানের অধিকারী । এই তিন অঙ্গ একত্র মোক্ষশাস্ত্ের প্রস্থানত্রয় নামে 

পরিচিত। ব্রাহ্মণ্যদর্শনের আত্মজ্ঞানতত্ব প্রধানত এগুলিকে অবলম্বন করেই 
বিকশিত হয়েছিল। এই আত্মতত্বচিস্তার ক্ষেত্রে রামমোহন যে হিন্দুদের পৃথিবীর 
সবাধিক অগ্রসর জাতি মনে করতেন এ বিষয়ে অন্তত দুটি স্থনিশ্চিত লাক্ষা 
আছে। ফ্রান্সের অন্তর্গত ব্লোয়ার বিশপ আব্বে গ্রেগোয়ারের নিকট তিনি এক 

সময়ে বলেন, হিন্দু তত্ববিষ্ঠার সমতুল্য কোনও কিছু তিনি ইউরোপীয় দর্শনে 
দেখতে পান নি (106 1085 00150 79001011786 17 71100681 090155 2008] 

€0 005 801)0195610 71911980715 0৫6 61০17115008) 1* দ্বিতীয়ত 

রামমোহনের অন্তরঙ্গ শিহ্যমগ্ুলীর অন্যতম চন্দ্রশেখর দেব রাঁমমোহনের মৃত্যুর পর 

যে স্বতিকথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাতে দেখা যায়, হিন্দু ও খ্রষটায় ধর্মস্বয়ের 
কোন্টি উৎকষ্ঠতর, একদা চন্ত্রশেখরের এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন তাঁকে 
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০6৪10] 76661 056 ড60581”8 মনে রাখতে হবে 'বেদ' অর্থে 

বামমোহন তাঁর রচনার সর্বত্র বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদূভাগকে বুঝেছেন-__ 

যা বেদান্তদর্শনের প্রতিষ্ঠাভূমি। স্বতরাং বিবিধধর্মশাস্ত্ররশী রামমোহনের মনে যে 
বৈদাস্তিক তত্ববিদ্যার তৃলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে স্থনিশ্চিত প্রত্যয় ছিল ও তার 

প্রতি পপ্রগাঁঢ শ্রদ্ধা ছিল এ কথা স্বচ্ছন্দ মেনে নেওয়া যেতে পারে । 

এই প্রসঙ্গে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড আমহাস্টকে লিখিত শিক্ষাসংস্কার বিষয়ক 

তার স্ববিখাত পত্রে বেদান্তদর্শন সম্পর্কে রামমোহন যে মন্তব্য করেছিলেন তা 

স্বভাবত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে । উক্ত পত্রের একস্থানে তিনি বলেছেন £ 
“1ব6101)67 ০717. 50010 100010৬6001) 21156 [10100 5001) 607181015. 
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অ০7]0 ১৪ 060০61:1« বরামমোহনের এই বিখ্যাত উক্তিটিকে সম্ভবত ভুল 

বুঝে কেউ কেউ সিদ্ধান্ত করেছেন রামমোহন বেদাস্ত সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে 
শ্রন্ধাবান ছিলেন না এবং এই দর্শনপ্রস্থানকে আধুনিক শিক্ষার পাঠক্রমে স্থান 
পাবার অনুপযুক্ত মনে করতেন । ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় উক্ত পত্রাংশটি উদ্ধৃত 

করে মন্তবা করেছেন ; “বেদান্ত সম্বন্ধে রামমোহনের এই মতে আশ্চর্য হইবার 
কিছুই নাই। একেখরবাদ ও নিরাকার উপাসনার পরিপোষক বলিয়াই তিনি 
বেদাস্তপ্রচাবের প্রয়ামী হইয়াছিলেন। এই পত্রে উল্লিখিত বেদাস্ত দর্শনের 

আলোচিত বিষয়গুলি তাহার রচিত বেদাস্তসার পুস্তকে স্থান পায় 
নাই।”* বেদাস্ত সম্পর্কে রামমোহনের পূর্বাপর সকল উক্তি ও চিন্তার সাধারণ 
পশ্চাদ্ভূমি থেকে এ পত্রাংশটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে, এমন-কি, সমগ্র পত্রথানি 
থেকে উক্ত কয়েক পঙ-ক্তিকে পৃথক করে বিচার করলে আপাতদৃষ্টিতে এই 
ধারণা হওয়া বিচিত্র নয়। দুঃখের বিষয় ব্রজেন্দ্রনীথ এখানে পত্রখানির সমগ্র 

ও 



বক্তবোর সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে রামমোহনের বিশেষ উক্তির বিচার করেন নি, 
অথবা বেদাস্ত সম্পর্কে রামমোহনের আম্ুপূর্ধিক সমগ্র চিন্তাধারার সঙ্গে সেটিকে 

মিলিয়ে নেবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে আমহাস্টকে লিখিত 
পত্রে রামমোহন মধাযুগের ভারতীয় ও আধুনিক পাশ্চাতা- এই ছুটি পরস্পর 
সম্পূর্ণ পৃথক শিক্ষাপদ্ধতির তুলনাপ্রসঙ্গে আধুনিক বিদ্যালয়ে মধ্যুগীয় এঁতিহা 
প্রচলনের অন্ুপযোগিতার উদাহরণস্বরূপ উক্ত পদ্ধতিগত সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং 
বেদীস্ত, মীমাংস! ও ন্যায়দর্শন শিক্ষার উল্লেখ করেছিলেন । তার বক্তব্য ছিল-_ 
প্রাচীন টোল-চতুষ্পাঠীতে প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষাপ্রণাঁলীর রূপায়নের জন্য সরকারি 
অন্তমৌদন ও অর্থানকুলো কলিকাতায় সরকার-প্রস্তাবিত নৃতন সংস্কৃত বিদ্যালয় 

স্বাপন করবার কোনও আবশ্যকতা নেই, কেনন1 দেশীয় পণ্ডিতগণের বাক্তিগত 
উদ্যোগে পরিচালিত এই জাতীয় বিদ্যায়তন দেশে যথেষ্ট রয়েছে; আর আধুনিক 

যুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শ বাতীত নিছক প্রাচীন পদ্ধতিগত শিক্ষা দেশকে 
প্রগতির পথে চালিত করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ইংলগ্ডের ইতিহাসে সংঘটিত 
শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিক রপান্তরের তুলন] দিয়ে উক্ত পত্রে এই মর্মে তিনি 
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047৪ 1”৭ এখানে ম্পষ্টত একটি নৃতন যুগোপযোগী শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার 
উপর জোর দেওয়া হয়েছে । সেটির পাঠক্রম কোন্ কোন্ বিষয়ে রচিত হলে 

দেশের পক্ষে কল্যাণকর হবে রামমোহন পত্রে তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন : “98 
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8150 162117106 50008660. 10. 70:06, 290 0:0ড101178 ৪ ০০11656 

(01717151160 100 006 20905655215 1000105 11560106105 2130. 00131 

80999180051” স্থৃতরাং প্রস্তাবিত সংস্কত বিছ্যালয়ের পরিবর্তে আধুনিক জ্ঞান- 

বিজ্ঞান শিক্ষাদানের উপযোগী অধ্যাপক, গ্রস্থাগার ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার 
সংবলিত একটি শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপনই দেশের ভবিস্তৎ উন্নতির জন্য সর্বাধিক 
বাঞ্ছনীয় হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন । এই নৃতন কলেজ" স্থাপনের মাধ্যমে 

প্রাচীন, প্রথাবদ্ধ, আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সংগতিহীন শিক্ষা-পদ্ধতির পুনঃ- 
সম্প্রসারণ ঘটক, সেটা তিনি চান নি। মনে রাখতে হবে তিনি যার বিরোধিতা 
করেছেন তা হল তার ভাষায় 05 981)550110 55502102006 2৫002610177 

বা! টোল-চতুষ্পাঠীতে প্রচলিত সনাতন রীতি সম্মত সংস্কৃত শিক্ষা-প্রণালী, যেখানে 

কেবলমাত্র বাকরণশিক্ষার কাল নিদিষ্ট ছিল দ্বাদশ বৎসর এবং বেদাস্তাদি দর্শন 
শিক্ষা দেওয়া হত আধুনিক জীবনের নৃতন প্রয়োজন ও মূল্জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি 
না রেখে । তার সমালোচন1 যে মুখাত পদ্ধতির, বিষয়বস্তর নয়, তা প্রমাণিত 

হয় এ পত্রেরই অংশবিশেষ থেকে যেখানে তিনি আমহার্টকে জানিয়েছেন, 
সংস্কৃত ভাষা ও সে-ভাষায় সঞ্চিত জ্ঞানভাগ্ডারের উপযুক্ত সংরক্ষণ ও প্রসার 

হতে পারবে-__নৃতন সংস্কত-বিদ্ালয় স্থাপনের মাধ্যমে নয় দেশের টোল- 
চতুষ্পাঠীগুলিকে ও সেখানে অধ্যাপনারত প্রাচীন সংস্কতবিদ্ার ধারক- 
বাহক বিশিষ্ট পণ্তিতমগ্ডলীকে মুক্ত হস্তে সরকারি অর্থসাহাযাদ্দানের মাধ্যমে 
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শ্রদ্ধা না থাকলে ও তার সংরক্ষণ ও অহ্ুশীলনকে প্রয়োজনীয় মনে না করলে 

এমন প্রস্তাব করা রামমোহনের পক্ষে সম্ভব হত না। অতএব দেখা যাচ্ছে শিক্ষা 

বিষয়ে রাষ্ট্রশক্তির নিকট তীর প্রত্যাশ! ছিল ছুটিঃ সরকারি সাহায্য পাশ্চাতা 
জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের উদ্দেশ্টে নৃতন নৃতন বিদ্যালয় স্থাপন ও সেইসঙ্গে দেশের 
প্রচলিত প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষা-পদ্ধতিকে তার নিজস্ব কেক্দ্রসমূহে প্রাণবন্ত 

রাখবার উদ্দেশ্ঠে বাষ্্ীয় উদ্যোগ । তিনি মনে করেছিলেন, এই ছিমুখী উদ্যমের 
ফলে প্রাচীন ও নবীন জীবনবোধ ও মূলাজ্ঞানের হষ্ঠু সামপরস্য রক্ষিত হবে । 
দ্বিতীয়ত, বেদাস্তদর্শনের বৈশিষ্ট্যগুলি রামমোহন তার “বেদাস্তসার' গ্রন্থে 

আলোচন! করেন নি, তার মন্তব্যের এই অংশের ছার! ব্রজেগ্রনাথ সম্ভবত প্রমাণ 

করতে চেয়েছেন, রামমোহন সেগুলি অশ্রন্ধেয় জ্ঞানে বর্জন করেছিলেন। 

ইঙ্গিতটি কিছু আশ্চর্য লাগে, কারণ রামমোহনের সংস্কত-বাঙলা গ্রন্থাবলীর 
( বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ ) অন্যতম সম্পাদক হিসাবে তার ন1 জানবার 

কথা নয় যে “বেদাস্তসাব” বামমোহনের বৃহত্তর ও বিস্তীর্ণতর পূর্বরচন] “বেদাস্ত- 
গ্রন্থে'র সংক্ষিপ্তসার মাত্র, তাতে সাধারণের জন্য বেদাস্তের কয়েকটি নির্বাচিত ও 

সরল প্রসঙ্গের অবতারণ! কর! হয়েছে। এগ্রস্থের বিষয়বিন্তান ও আলোচনা 

পূর্ণাঙ্গ বা বিস্তারিত নয়, তা হবার কথাও নয়। অপরপক্ষে পূর্বোক্ত পত্রোল্লিখিত : 
বিষয়গুলি যথা, পরমাত্মা-জীবাত্মার পরম্পর-সম্পর্ক, মায়াতন্ত্র ইত্যাদি, রাম- 
মোহনের বেদাস্তবিষয়ক মূল পূর্ণাঙ্গ রচন1 “বেদাস্তগ্রস্থে' যথোচিত গুরুত্ব ও 

মধাদা সহকারেই আলোচিত হয়েছে-_-অনাবশ্ঠক বা অশ্রদ্ধে় বলে বঙ্জিত 
হয়নি। উপনিষৎ-পঞ্চকের অনুবাদে ও ব্রাহ্মণ সেবধি (ও তার ইংরেজি 
জস্করণ 9:81)00017108]1 718892106) প্রেও স্থানে স্থানে প্রসঙ্গগুলি উত্থাপিত 

ও আলোচিত হতে দেখা যায়। বর্তমান অধ্যায়ে যথাস্থানে সে-সবের বিস্তারিত 

উল্লেখ প্রয়োজন হবে। স্থতরাঁং রামমোহনের “বেদাস্তসার+ পুস্তকে বেদাস্তের 
কয়েকটি, প্রসঙ্গ অন্থুপ্লিখিত, এই যুক্তিতে রামমোহন বেদাস্তের প্রতি যথেষ্ট 
শ্রদ্ধাবান ছিলেন না এমন প্রমাণ কর] অপন্ভব। , 
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স্বয়ং গ্রন্থরচনার মাধামে বেদাস্তমতের প্রচার ও প্রসার ভিন্ন রামমোহন যে 

নিজবায়ে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করে বেদাস্তশিক্ষারও ব্যবস্থা করেছিলেন 

বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটিও শ্মরণে রাখা কর্তবা । 
রামমোহানের পত্রে প্রস্তাবিত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কলিকাতায় সরকারি সংস্কৃত 

কলেজ প্রতিষিত হয় ১৮২৪ খ্রীষ্টাবে ফেব্রুয়ারী মাসে। সম্ভবত এর অল্নকাল 

পরেই, তিনি নিজ বায়ে কলিকাতায় একটি বেদাস্ত-বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন । 

রামমোহনের ইংরেজ জীবনীকা'র এই সম্পর্কে রামমোহনের অস্তরঙ্গ বন্ধু ও শিল্ত 

পাদ্রী উইলিয়ম আডামের ২৭ জুলাই, ১৮২৬ তারিখে লিখিত এক পত্রের 
ংশ উদ্ধৃত করেছেন : 49709010101) [২০৮ 1085 1805 00110 ৪. 50781] 
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প্রদত্ত এই সংবাদটি একাধিক কারণে বিশেষ মূল্যবান। প্রথমত এটি এক 

হিসাবে আমহাস্ট কে লিখিত পত্রের অন্তভূরক্ত বেদান্তশিক্ষাবিষয়ক রামমোহনের 
মতের পরিপূরক । এই বেদাস্তবিষ্ঠালয়ের প্রতিষ্ঠাই প্রমাণ করে রামমোহন 
বেদান্তদর্শন সম্পর্কে অশ্রদ্ধাযুক্ত তো ছিলেনই না বরং বেদান্তের অনুশীলন ও 
প্রচারে তার এতদূর আগ্রহ ছিল যে তার চর্চার জন্য তিনি একক উদ্যমে ও 
অর্থব্যয়ে একটি শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপনে পর্যস্ত অগ্রণী হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত 
আ্যাডামের বর্ণনা থেকে বুঝতে অস্থবিধ! হয় না, তার বৈদাস্তিক ব্রহ্মবাদ শিক্ষা- 
দানের একটি নিজন্ব পরিকল্পনা ছিল। এর সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান 
ও তুলনামূলক ধমতত্বের শিক্ষা! যুক্ত করতে চেয়েছিলেন; অধিকন্ত তার এ 
ইচ্ছাও ছিল যে এই সমগ্র শিক্ষার বাহন হবে সংস্কৃত অথবা বাংলা ভাষ! । 
সরকারি কতৃপিক্ষকে লিখিত পত্রে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষার ছ্বিধারার মধ্যে 
সামগ্তম্ত বক্ষার নিমিত্ত যে অম্ুরোধ তিনি কবেছেন__তার নিজ প্রতিষ্ঠান 

৪6 



বেদান্ত-বিদ্যালয়ের পাঠক্রমনিরূপণের মধ্যে সেই সামঞ্চশ্তবিধানের প্রয়াস লক্ষা 

করা যায়। আযাডামের পত্রে প্রকাশিত তথাটিকে এইভাবে বিশ্লেষণ কবে 

দেখলে সরকাঁবি সংস্কৃত কলেজেব মাধ্যমে বিকীবিত প্রাচীন পদ্ধতিগত সংস্কৃত- 

শিক্ষা ও রামমোঁহন-পরিকল্পিত আধুনিক যুগোপযোগী শান্তান্ুশীলন-পদ্ধতির 

মৌলিক পার্থকাটিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও প্রাচীন পদ্ধতির কেন্রস্বরূপ 
সরকারি সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রতি রামমোহনের বিরূপতার কারণটিও স্পষ্ট হয়। 

স্তরাং আন্মপৃবিক আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত করতে বাধ! নেই, বেদাস্ত সম্পর্কে 

উচ্চ ও সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করেই রামমোহন এই শাস্ত্রের অনুশীলনে ব্রতী 

হন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের বেশ কিছুকাল পূর্ব 

হতেই নিশ্চয় তাঁর বেদাস্তচর্চা আরস্ত হয়েছিল; কেননা কলিকাতা থেকে এ 

বৎসরই তীর বেদাস্তবিষয়ক প্রথম ও প্রধান কীত্তি “বেদাস্তগ্রস্থ' ও সম্ভবত এর 
সংক্ষিপ্ত সংস্করণ “বেদান্তসার'ও প্রকাশিত হয়। আধুনিক যুগে বেদাস্তচর্চা ও 

বৈদান্তিক ব্রহ্মষবাদের প্রসার সম্পর্কে তার যে এক হনির্দিষ্ট ও হুচিস্তিত 

পরিকল্পনা ছিল, বেদাস্তবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও এর বিশিষ্ট পাঠক্রম-নির্মাণ-প্রয়াস 

তাব সুস্পষ্ট ইঙ্গিতবাহী । 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রামমোহন তাঁর প্রকাশ্য বেদাত্তচচা আরস্ত 

করেন। তার পূর্বে বাংলা দেশের সারম্থত সমাজে বেদাস্তের অনুশীলন বা 
অধ্যাপনার প্রসার কতদূর ছিল এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সহজ নয়। এক 

সময়ে এমন একটি ধারণ] প্রচলিত ছিল যে প্রাক্-রামমোহন কালের বঙ্গীয় 
সংস্কৃত পণ্তিতগণের প্রতিভা প্রধানত ন্যায় ও স্বৃতি শাস্তরদ্য়্কে অবলম্বন করেই 
বিকশিত হয়েছিল--বেদান্তশাস্ত্রে তারা যে কেবল অনধিকারী ছিলেন তা নয়, 

এশান্্ তাদের অনেকের নিকট ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত, এমন-কি, অস্রুতপূর্ব। 
রামমোহন সম্পর্কে তার এক ভাষণে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই ইঙ্গিত করেছেন : 
“যখন তিনি তত্বজ্ঞানের আলোকে বাঙালির মন উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন 

তখন তিনি সেই অপবিণত গগ্ঠে দুরূহ অধ্যবসায়ে এমন-সকল পাঠকের কাছে 

বেদাস্তের ভাম্য করতে কুস্তিত হন নি যাদের কোনো কোনো পণ্তিতও 
উপনিষদ্কে কৃত্রিম বলে উপহাঁস করতে সাহস করেছেন-** ।”১১ রামমোহনের 
সমকালীন প্রতিপক্ষগণের গ্রস্থাদি পর্যালোচনা করলে কিন্তু মনে হয় না বেদাস্ত 

সম্পর্কে তাঁদের সকলের অজ্ঞতা সর্বদা এতদুরু গভীর ছিল। তাই এই বিষয়ে 
৯ 



লমসামায়ক তথাপ্রমাণগুলি একবার যাচিয়ে দেখ! আবশ্ঠক। শ্রীরামপুর ব্যাপ টিস্ট 
মিশনের পাদ্রী উইলিয়ম কেরী ও যোস্ুয়! মাশম্যানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী 
উইলিয়ম ওয়ার্ড উনবিংশ শতাবীর প্রারস্তে হিন্দুদের শান্ত, ধর্মবিশ্বাস ও আচার- 

আচরণ সম্পর্কে যে চিত্তাকর্ষক গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন তাতে তিনি 

তৎকালীন বাংলার টোল-চতুষ্পাঠীগুলিতে প্রচলিত সংস্কতশিক্ষার একটি চিত্র 
তুলে ধরবার প্রয়াস পেয়েছেন । ওয়ার্ড বলেন, বেদাস্তের প্রকৃত চর্চা ও 

অধ্যাপনা হত কাশীতে-__ বঙ্গীয় পর্ডিতদের বেদান্ত-জ্ঞান ছিল সায়ান্ ( 4১০ 

76177165, 006 10026102055) 51321910050) ৮৪081)09 বানানো 

01517851110 91397500009 8130. 005 ৪৭05 ৪16 80810019015, 0 1693, 

506 005 36789] 00170101000 01015 801905 01 010652 

00017185. )1১৭ টোলের পাঠক্রমের মধো বেদাস্ত-শিক্ষার্থীদের আন্মপাতিক 
সংখ্যানিরূপণের কিছু চেষ্টাও ওয়ার্ড করেছিলেন এবং অনুসন্ধানের ফলে যে 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা এই: “£0001)550 0106 1001)01650 

010005800 101821001)0175 00065 1025 02 0176 000052.170 01 0061:6- 

8000005 10 1621) 06 12101021010 006 ৯0178510160 01 0019 

0115 [10091157110 01210170175 5190 102৬2 1281176 0)6 01)8517160 

181)81986, 60901 1)00750160 01 5৮০ 1)11170120 1079% 1520. 50108 

28715 0: 006 128৮50 513880:05, 2150 065 50100602105 01 006 

0101050210 517950005, চ01 1)01501650 0£ 0015 01009052150 1085 

[690 80006 0৫ 006 910116695. 001 0015 016 0109058)0 067:501)9 

06 06130151085 71997 02105 01 00065 চ0100:95,101065 00170160 

০00 0£ 0915 0156 00090598170 71810100195 008, 7280 12108 0৫ 006 

155950 810850:05. 09০ 0£ 012 00005800 061:50195 ভ1)0 16811 

0176 90158510000, ঠিড6 01 515 10785 1680 2818 0৫ 0106 12065610091)8580 

51081210500, %2081)00) 08091)]00]0, 01519251310 51850:08 2150 096 

₹৪৫.31”১৩ অর্থাৎ এক হাজার সংস্কৃত শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়পড়তায় যেখানে 
কাব্যের ছাত্র ৪০*।৫০০, অলংকাবের ছাত্র ৫০, স্মতির ৪০০১ তন্ত্রের ১০, শ্যায়ের 

৩০৯, সেখানে বেদ-বেদাস্ত-মীমাংস।-সাংখা-পাতঞ্ল ( যোগ )-বৈশেষিক প্রভৃতি 

শান্গগুলি মিলিয়ে ছাত্রের সংখা। পাঁচ অথবা ছয়। তদানীস্তন বাঙলার 

ত 



টোলগুলিতে বেদাস্তের এই স্বল্পসংখ্যক ছাত্রকে কোন্ কোন্ গ্রন্থ অধ্যয়ন করানো 
হত সে প্রসঙ্গে ওয়ার্ড বলেছেন : 47102 0018108] ০] 06 ৬৪৫0-৬৪৪0 

15 0811657 981:660100-509005. 0102 00061 ফ/01]3 ৪ 01655610168 

1) 93610891816 006 00110571176 ৮12. 9816611108-0088050, 38010008- 

706) [৫010000800১ 01100010, 8100 00100, ভ20000) ড558170- 

01101588159) 91001021700 15509 91001081760-511)000 2150. 708750100- 
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০01010617021168 01 006 011 016 ভ৪৫0-55280. 106 1630 816 

0020011920199 £000 056 ড৪81700 1১৪ সংক্ষিপ্ত গ্রস্থনামগুলি বিশ্লেষণ 

করলে দেখা যায় বেদাস্ত-অধ্যাপনার বিষয় ছিল বাদরায়ণ €বাব্যাস)-রুত 
রহ্মস্ত্র যার অপর নাম শারীরকস্থত্র ; শংকর-কত ব্র্ষসত্রভাঙ্ক ( বা শারীরক- 
ভান্য ); উক্ত ভাষ্যের উপর বাচম্পতি মিশ্র রচিত “ভামতী” টাকা; অযলানন্দ 

রচিত ভামতীর টাকা 'কল্পতরু' ; অগ্নয়দীক্ষিত রচিত কল্পতকুব টীকা পরিমল" ) 
সম্ভবত প্রকাশাত্মন্ রচিত পস্সপাদাচার্ধের 'পঞ্চপাদিকা”র টীকা 'পঞ্চপাদিকা- 
বিবরণ” অথবা তদবলম্বনে বিদ্যারণ্য রচিত “বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ'৯* ; শংকরাচার্ধের 
বৃহদারণ্যক-উপনিষদৃ-ভাষ্ের উপর স্থরেশ্বর রচিত 'বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্-ভাষ্য- 

বান্তিক”'; ধর্মরাজাধ্ববীন্দ্েরে “বেদাস্তপরিভাষা” £ অগ্নয়-দীক্ষিত রচিত 
'সিদ্ধান্তলেশ' ; মধুসুদন সরস্বতী রচিত “সিদ্ধাস্ততত্ববিন্দু' বা! “সিদ্ধান্তবিন্দু' ; ও 
বিষ্যারণ্য-কৃত পঞ্চদশী' | লক্ষ্য করবার বিষয় অধ্যেতব্য গ্রন্থনিচয়ের সব 
কখানিই শংকরাচার্ধ-ব্যাখ্যাত নিহিশেষ অছৈতবাদের পবিপোষক | এর মধ্যে 
র্ষন্ুত্রের শাংকর ভাষ্য ( তালিকাভুক্ত দ্বিতীয় গ্রন্থ ) ও স্থরেশ্বর-প্রণীত 
বৃহদারণ্যকোপনিষদ্দের শাংকর ভাস্তের বাতিক ( তালিকাভুক্ত ষষ্ঠ গ্রন্থ )কে 
যথাক্রমে বাসের নামে প্রচলিত মূল বেদাস্তশান্ত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
আলোচন] বলা চলে। অপর গ্রস্থগুলিতে ( এমন-কি ভামতী, কল্পতরু, পরিমল 

প্রভৃতি টীকাজাতীয় রচনাতেও ) নির্বিশেষ অদ্ৈততত্ব অনেকটা স্বাধীন ভাবে 
ব্যাখ্যাত হয়েছে। ওয়ার্ড পূর্বোক্ত গ্রন্থের পরিপূরক অপর এক গ্রন্থ 
প্রকাশ করেন ১৮১৫-১৮ শ্রীষ্টাকে। এই গ্রন্থে তৎকালীন বাংল! দেশে 

ও ভারতবর্ষের অন্তত্র অবস্থিত সংস্কৃতশিক্ষার প্রধান কেন্দ্রসমূহের এক তালিকা 
দেওয়া হয়েছে এবং বাংলার নবন্ধীপ, কলিকাতা, বাশবেড়িয়া, ত্রিবেণী, কুমারহষ্ট, 

৪৭ 



ভাটপাড়া, গোন্দলপাড়া, ভত্ত্রেস্বর, জয়নগর, মজিলপুর, আন্দুল, বালী প্রভৃতি 

স্থানে অবস্থিত চতুষ্পাঠীসমূহের অনেকগুলির পাঠ্যস্চীরও উল্লেখ আছে। 
তদল্ুসারে দেখ ঘায়, নবদ্বীপে অধ্যয়নের বিষয়-_ ন্যায়, ম্বৃতি, কাব্য, ব্যাকরণ ও 

জ্যোতিষ; কলিকাতার সর্ববমেত আটাশটি শিক্ষাকেন্দ্রে স্তায় ও স্থতি; 

বাশবেড়িয়া, গোদ্দলপাড়! ও ভদ্রেশ্বরে_ ন্টায়। অন্ঠান্ত স্থানের বিষয়ের উল্লেখ 

নেই। সমকালীন বাঙালী পণ্ডিতগণের মধো ওয়ার্ডের মতে একমাত্র ত্রিবেণীর 

স্বনামধন্য জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননই কিছুটা বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন করেছিলেন 

অপরপক্ষে ওয়ার্ডের সাক্ষা অন্ক্যায়ী সেই সময়ে কাশীতে ও অন্তধদেশে বেদ- 
বেদাস্তের বিশেষ চর্চা ছিল; কাঁশীর দশাশ্বমেধ ঘাট ও হন্ুমস্ত ঘাটে বেদাস্ত ও 

মীমাংসা বিশেষরপে অধ্যয়নের জন্য ছুটি কেন্দ্র ছিল বলে জানা যায় ।১* ১৮৩৫ 
ও ১৮৩৮ খ্রীষ্টাৰে বঙ্গ-বিহারের তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে 
উইলিয়ম আডাম কর্তৃক সংকলিত তিনটি বিবরণে বাঙলার টোল-চতুম্পাঠীগুলির 
যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা ওয়ার্ডের বর্ণনা থেকে কোনও অংশে পৃথক নয় ।১৭ 

বেদাস্ত সম্পর্কে কৌতুহল ও এর ছাত্রের সংখ্যা! অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় তখনও 
নগণা; পাঠাতালিকায় কোনও পরিবর্তন নেই; এবং পূর্বের ন্যায় বেদাস্তচর্চার 

মুখা কেন্দ্র তখনও কাশী। রাজশাহী জেলার এক বেদাস্তের টোল সম্পর্কে 
১৮৩৫ খ্রীষ্টান আডামের মন্তবা £ “06 ৪8116 5০1১০০] 1০. 20 ০৫ 
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বিহারের পুণ্রিয়া জেলা সম্পর্কেও মার্টিনের সিদ্ধান্ত অন্থরূপ।,* কলিকাতায় 
১৮২৪ গ্রীষ্টাব্ধে প্রতিষ্ঠিত সরকারি সংস্কৃত কলেজে প্রথম থেকেই একটি বেদাস্ত- 

শ্রেণীর প্রবর্তন কর! হয়েছিল; কিন্তু ছাত্রাভাবে ১৮৪২ সালে কর্তৃপক্ষ সেটি 

উঠিয়ে দিতে বাধা হন।২১ অতএব দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন শৃত্রে সংগৃহীত তথাবলী 
একটি সাধারণ সিদ্ধাস্তকেই নির্দেশ করছে য। এই : উনবিংশ শতাবীৰ প্রথম 
ভাগে বাংলার পণ্ডিতসমাজে বেদাস্তেব পঠন-পাঠন সম্পূর্ণ অপ্রচলিত ন৷ 
থাকলেও ন্যায়, শ্বতি, ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার প্রভৃতি শান্ত্রের চর্চার তুলনায় 

এর পরিমাণ ছিল নগণ্য ; বেদাস্ত সম্পকে কৌতুহল বা বেদান্ত পাঠে আগ্রহ 
সংস্কৃতশিক্ষািগণের মধ্যে অতি অল্পই দেখা যেত) উত্তর-ভারতে বেদাস্ত- 
শিক্ষার প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল কাশী; বঙ্গীয় পণ্তিতমগুলীর মধ্য প্রচলিত 
ক্ষীণ বেদান্তচর্চা ও বেদাস্তাধ্যাপনা মৃখ্যত শাংকর অদ্ৈতবাদকেই অবলম্বন 
করেছিল; এবং মোক্ষশাস্ত্রের গ্রস্থানত্রয়ের মধ্যে টোল-চতুষ্পাঠীতে এক রন্বস্ত্রই 
টাকা-ভাস্ত সমেত পড়ানো হুত। সভাহ্য উপনিষদ্-গীতা পাঠ্যতালিকার প্রায় 

বহিভূত ছিল। 
পূর্বোক্ত প্রচলিত ধারণার সঙ্গে এই চিত্রের সামঞ্জস্য কতখানি? দেখা 

যাচ্ছে, রামমোহনের সমকালীন বাংলার প্রথাগত সংস্কৃত পাণ্ডিত্য মুখ্যত বিকাঁশ 
লাভ করেছিল কাবা, অলংকার, নায়, শ্বতি, পুরাণ ইত্যাদি শান্্রকে অবলম্বন 
করে; বেদাস্তপাঠে ছাত্রসমাঁজের আগ্রহ ও এ শান্ত্রের অস্জশীলন এবং অধাপনার 

পরিমাণ ছিল সে তুলনায় অতি সামান্য ; টোল-চতুষ্পাঠীতে তার যেটুকু ক্ষীণ 
অস্তিত্ব ওয়ার্ড, আযাভাম বা মার্টিনের বর্ণনা! থেকে অন্থভব করা যায় তাও ছিল 
এক বিশেষ ধারাশ্রয়ী। অপরপক্ষে এমন উক্তি নিঃসংশয়ে অতিরঞ্জন যে 

শান্্বিচারের ক্ষেত্রে রাযমযোহনের সমস্ত গ্রতিপক্ষই বেদাস্তশাঘে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ 
ছিলেন। এদের মধ্যে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিষ্যালঙ্কার যে, গভীরভাবে না হলেও, 
বেদাস্সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ আছে রামমোহুন-রচিত 
'বেদাস্তগ্রস্থ'এর উত্তরম্বরূপ প্রকাশিত তাঁর “বেদাস্তচন্দ্রিকা'র পৃষ্ঠায় | আদৌ 
রামমোহনের প্রতিপক্ষ, উত্তরকালে তার মতাস্থবর্তী শিল্ক উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ 
পণ্ডিত রামচন্দ্র বিষ্ভাবাগীশের সঙ্গে ব্রাক্ষপমাজে উপনিধদ্ পাঠ করতেন। 
রামমোহন হয়ং “কবিতাকাবের লহিত বিচার, গ্রন্থে বলেছেন £ “আমরা ঈশ, 

টি 



কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাগ্ুকা এ দশোপনিষদের মধ্যে সম্পূর্ণ পাঁচ উপনিষদের 
ভাষাবিবরণ করিয়াছি-..মেই সকল ভাষাবিবরণের পুস্তক শত শত এই নগরে 
এবং এতদ্দেশে পাওয়া যাইবেক এবং এ সকল মূল উপনিষদ্ ও আচার্ষের ভান 
এবং বেদাস্তদর্শন ও তাহার তাত মৃত্যু বিগ্যালস্কার তট্টাচার্ধের বাটিতে এবং 
কালেজে ও অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট এই দেশেই আছে তাহা দৃষ্টি করিলে 
বিজলোক জানিতে পারিবেন বেদের স্থান স্থানের বিপরীত অর্থকে ও 

বেদান্তদর্শনের বিপরীত স্থত্রকে ভাষায় বিবরণ কর] গিয়াছে কিন্বা সম্পূর্ণ 
উপনিষদ মকলের ও বেদাস্তদর্শনের অর্থ করা গিয়াছে।”২* বামমোহনের 
সমকালে বাঙলাদেশে অতি ক্ষীণভাবে হলেও বেদাস্তচর্চার যে অস্তিত্ব ছিল এই 
উক্কিই তার প্রমাণ । তৰে রবীন্দ্রনাথের পূর্বোদ্ধত মস্তব্যও একেবারে ভিত্তিহীন 
নয়। “কবিতাকার'এর প্রতি প্রদত্ত রামমোহনের উত্তরের শেষাংশ থেকে মনে 
হয় কবিতাকার এমন একটা! অভিযোগ তুলেছিলেন যে রামমোহন উপনিষদ্ ও 
বেদাত্তদর্শনের নাম করে যা প্রচার করেছেন তা প্রকৃত উপনিষদ্ বা বোস্ত 
নয়-_অনেকাংশে কল্পিত বা কৃত্রিম শান্্। ছুর্ভাগাবশত “কবিতাকার'এর পরিচয় 
জানা যায় নি বা রামমোহনের বিরুদ্ধে প্রকাশিত তাঁর মূল পুস্তকের সন্ধানও মেলে 
নি। তা ছাড়া 'পাষগুপীড়ন' গ্রন্থে কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের অভিযোগ ছিল 
রামমোহন-প্রচারিত শান্্রসমূহ “্বকপোলকল্লিত' ; যার উত্তরে বাঁমমোহনকে 

বলতে হয়েছিল : “প্রণব কি ম্বকপোলকল্লিত হয়েন? কি গায়ত্রী ও দশোপনিষৎ, 
বেদাস্ত, যাহা আমাদের উপাসনীয় হইয়াছেন, তাহা হ্বকপোলকল্পিত হয়েন? ও 
বেদাস্তদর্শন ও মনুস্থৃতি ও ভগবদ্গীতা ও প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারধূত বচন মকল, যাহা 
ব্যতিরেক অন্য কোন বচন কোন স্থানে আমর! লিখি না, সেই সকল শান্তর কি 
স্বকপোল কল্পিত হয়েন ?”৭৩ক 

মে-যুগে যে অল্প পরিমাণ বোস্তচর্চার অস্তিত্ব ছিল সেটুকুও এর ধারক- 
বাহক পত্তিতবর্গের রক্ষণশীল গতান্থগতিক দুষ্টিভঙ্গির জন্য জাতির কোনও ব্হৎ 
কল্যাণসাধনে বাবহত হতে পারে নি। এই পপ্ডতিতগণ বেদাস্তকে সাধারণের 
অবোধা সংস্কৃত ভাষায় গপ্ডিবদ্ধ করে রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন। বালা 
্রস্ৃতি প্রচলিত লৌকিক ভাষায় এই মোক্ষশান্ত্রের অনুবাদ বা সাধারণের মধ্য 
তার প্রচারের তারা ছিলেন ঘোর বিরোধী। রামমোহন কর্তৃক বাঙলা, 
হিনুস্থানী প্রভৃতি ভাষার মাধ্যমে বোস্ত-প্রচারকে বিদ্রুপ করে মৃত্যু 
উও ৫ 



বিষ্যালঙ্কার তীর “বেঙ্াস্ত-চন্দ্রিকা'তে বলেছেন £ “তাৃশ তব্জ্ঞানীদের হাটের 
মধো ব্রদ্মজ্ঞান এই লৌকিক গাথার ন্তায় যে যে অসন্ভপদেশ তাহাতে আস্থা 
করিয়া অন্ধগোলাছুল শ্যায়ে নষ্ট হইবে না ।”২৪ অন্তত্র তাঁর উক্তি আরও স্পষ্ট : 

*...শান্্সিদ্ধাস্ত নিতাস্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তু ্ থপন্ধ বদরী ফলবৎ 
বাকোতে বন্ধ হইলেই থাকে। আরো! ঘেমন বূপালক্কারবতী সাধবী স্ত্রীর 
হৃদয়ার্থবোছা! চতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাক্মুখ হন 

তেমনি সালক্কারা শান্তার্থবতী সাধুতাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরষেরা নগ্ন 
উচ্চৃত্খল! লৌকিক ভাবা শ্রবণমাত্রেই পরাধ্মুখ হন।”২ বামমোহন-প্রৃতিপক্ষ 
কিবিতাকার' এমন হাশ্তকর অভিযোগও করেছিলেন ঘষে রামমোহন কর্তৃক 

বেদাস্ত-উপনিষদ্ বিষয়ক গ্রস্থাদি প্রকাশের ফলে দেশে ব্যাপকভাবে অমঙ্গল, 

মন্বস্তর ও মারীভয় উপস্থিত হয়েছে।২* পাশ্গত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও গ্রীষ্টধর্মতত্বের 

সঙ্গে তুলনামূলকভাবে সংস্কৃত ও বাঙলার মাধ্যমে বেদীস্তশিক্ষার যে বাবস্থা 
রামমোহন তার বেদাস্ত-বিদ্ভালয়ের মাধ্যমে করেছিলেন এবং বাঙলা ও হিন্ুস্থানী 

অনুবাদের মাধামে ব্রন্ষত্র, উপনিষদ ও গীতার তত্ব যেভাবে সাধারণের মধ্যে 

পরিবেশন করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন সেই নির্ভীক, মুক্ত, উদ্দার দৃষ্টির সঙ্গে 
পূর্বোক্ত পণ্তিতগণের রক্ষণশীল কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবের কী দুস্তর প্রভেদ ! 
এই কারণেই বাঁমমোহনের ছারা আধুনিক যুগে জাতির ভাবজীবনে বেদাস্তের 

সময়োপযোগী নবজন্ম সম্ভবপর হয়েছিল আব তার সমকালীন বিরুদ্ৃপক্ষীয় 

পণ্ডিতগণের বেদাস্তজ্ঞান আপনাকে প্রমাণ করেছিল বন্ধা]। 

উত্তর-ভারতের তৎকালীন বেদাস্তচর্চার প্রধানতম কেন্দ্র কাশীতে যে 

রামমোহনের বেদাস্তচর্চার স্ুত্রপাত এই প্রচলিত ধারণায় সন্দেহ করবার বিশেষ 

কোনও কারণ দেখ যায় না। তাঁর অন্তরঙ্গ সুদ একেশ্বরবাদী (51)1691180) 

পাদরী আযডাম ১৮২৬ গ্রীষ্টাবকে মন্তব্য করেছিলেন, রামমোহন সর্বসাকুল্যে দশ 

বাবার বৎসর কাশীতে অবস্থান করেন।২ এই ধারণ! ভ্রান্ত । রামমোহনের 

বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার নধিপত্র থেকে প্রমাণিত হয়, সম্ভবত ১৭৯৯ 

্রীষ্টাৰে তিনি পাটনা, কাশী প্রতৃতি দূরবর্তী অঞ্চলে যাবার উদ্দেস্তে বঙ্গদেশ 
ত্যাগ করেন। কারও কারও মতে ১৮০০ বা ১৮০১ খ্রীষ্টাবকে তিনি অল্প 

সময়ের জন্য একবার ফিরে এসেছিলেন । কিন্ত এর কোনও স্পষ্ট প্রমাণ 

নেই। অপর পক্ষে ১৮০৩ খ্রীষ্টাক্ে তিনি ঘে কাশীতে কর্মরত ছিলেন 
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কিছু সমসাময়িক স্থানীয় নথিপত্রের সাহাঘো তার প্রমাণ পাওয়া 
গিয়েছে ।৯* রামমোহনের কাশীপ্রবাসপ আডামের অনুমান অনুযায়ী 
দশ বা বার বৎসর দীর্ঘ হলে তাঁর জীবনের এই পর্বভুক্ত অন্াস্ঠি 

ঘটনার সঙ্গে এর সামঞ্রস্ত করা যায় না। কিন্তু সম্ভবত ১৭৯৯ থেকে 

১৮০৩-০৪ এর মধো বামমোহন বেশ কিছুকাল কাশীতে কাটিয়েছিলেন। 

সে-সময়ে কলিকাতা বা বাঙলাদেশের অগ্যত্র বেদাস্তচর্চার বিশেষ সুবিধা 

না থাকায় কাশীবাসকালে সেখানে এই শান্তর অনুশীলনের প্রাঞ্ধ সবযোগ 
যে রামমোহন গ্রহণ করেছিলেন তা সহজেই অনুমেয় । উত্তরকালে জীবনের 
রংপুর-পর্বে (১৮০৯-১৮১৫) তিনি উপনিষদ্-বেদাস্তে তার বুৎ্পন্তি নিয়মিত 

অন্থশীলনের দ্বারা গভীরতর করেছিলেন নিশ্চয়, কেননা, দেখা যায় ১৮১৫ 

্ষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরস্ত করবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 
“বেদাস্তগ্রস্থ' শীর্কক তীর সুদীর্ঘ ব্রহ্ষস্ত্রভাঙ্য প্রকাশ করেছেন । এই গ্রস্থের 

প্রাথমিক রচনাপর্ব অবশ্থই রংপুরে লমাপ্ত হয়েছিল। 

বৈদাস্তিক ও বেদান্ত-ব্যাখাতা রূপে রামমোহনের আত্মপ্রকাশ ঘটে তার 
জীবনের কলিকাতা-পর্বে (১৮১৫-১৮৩০ )। হিন্দুশান্বের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও 
বিচার-সম্পর্কিত তাঁর সবগুলি গ্রস্থই প্রকাশিত হয়েছিল এই সময়সীমার মধো । 
তার মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় রচিত বেদীস্ত-বিষয়ক গ্রস্থনিচয়ের একটি তালিক! 
এখানে দেওয়া যেতে পারে £ 

বাঙলা: (১) বেদাস্তগ্রস্থ (কলিকাতা, ১৮১৫); (২) বেদাস্তসার ( কলিকাতা» 
১৮১৫ বা১৮১৬)$ (৩) তলবকারোপনিষৎ ( কেনোপনিষৎ ), মূল ও 

বঙ্গাহ্বাদ ( কলিকাতা, ১৮১৬) (৪) ঈশোপনিধৎ, মূল ও বঙ্গানুবাদ 
(কলিকাতা, ১৮১৬) (৫) কঠৌপনিষৎ, মূল ও বঙ্গান্থবাদ ( কলিকাতা, 

১৮১৭); (৬) মাওুক্যোপনিষৎ, মূল ও বঙ্গানুবাদ ( কলিকাতা, ১৮১৭ )১ 

(৭) যুগ্তকোপনিষৎ, মূল ও বঙ্গান্ববাদ ( কলিকাতা, ১৮১৯ )7 (৮) শংকরা- 
চার্ধ কতৃক রচিত বলে অনুমিত 'আত্মানাত্মবিবেক” মূল ও বঙ্গানুবাদ 

( কলিকাতা, ১৮১৯ )। 

হিনুস্থানী : (১) বেদাস্তগরস্থ (এই নামের পূর্বোজ বাঙলা গ্রস্থের হিন্ুস্থানী 
অন্থবাদ ) (কলিকাতা, ১৮১৫ )$ (২) বেদাস্তসার (এ নামের পূর্বোক্ত 
বাঙলা গ্রন্থের হিন্ুস্থানী অন্থবাদ ) ( কলিকাতা, ১৮১৫ বা ১৮১৬ )। 
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ইংরেজি : (২) 77891201010 06 21 01108006120 016 006 6817 

('বেদাস্তসার'-এর ইংরেজি অনুবাদ) (08108668) 1816); (২) পু ৪0818- 

0010 0156 16170721)151)80 (09109055, 1816); (৩) পা 20818- 

000) 01 6৮0০ [39008121958 (08100005, 1816); (৪) প:812518- 

007 0৫ 006 7101)00010790181550 (08108005, 1819); (৫) 8- 

$170018 0£ 096 510007817151780 (0810015, 1819)। 

জার্মান: (১) /£১0050076 083 ৬6০৪৮ (“বেদাস্তসার' এর জাঞ্জান 

অনুবাদ ) (72179. 1817 )। 

গলন্দাজ : (১) ৬6:6৪1108 ৬৪17) ড€1501)61061)6 ৬0611781706 7306]0618 

চ1800961) 27761080217) ৮21) 06 ৬5০৪5 ( 0:91701967) 1840); 

১৮৩২ খ্রীষ্টাবে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিচারমূলক বামমোহনের 
তেরখানি পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের একটি একত্র সংস্করণ “[217518007 0৫ 
96৬61:81 [0117,0105] 93901) 02388£65 ৪10 [625 ০0৫ 0005 ৬০৫৪, 

8150 0: 80005 00100561518] ৬/০1103 1) 91510100101081 

[1)৩01085” আখ্যায় লগ্ন থেকে প্রকাশিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে 

হয় ওলন্দাজ ভাষায় সেটিরই অঙন্গবাদ রামমোহনের মৃত্যুর পরে উপরি-উক্ত 

নামে কাম্পেন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল । 

প্রদত্ত তালিকায় এ পর্যস্ত-বামমোহনের শাস্ত্রানুবাদ ও শান্তব্যাখ্য। শ্রেণীর গ্রন্থ- 

গুলির নামই করা হয়েছে। এই পধায়ের রচনার মধ্যে তার অধুনালুপ্ত 

ভগবদ্গীতার বাঙলা পদ্যান্ছবাদের নাম অবস্থাই উল্লেখা। গীতা তার নিজের 

অতি প্রিয় গ্রন্থ ছিল।২» তা ছাড়া তিনি বেদাস্তশান্্ প্রচারের উদ্দেস্তে ঈশ, 
কেন, কঠ, মৃণ্ডক প্রভৃতি কয়েকখানি উপনিষদ্ের সংস্কৃত বৃত্তিসমেত সংস্করণ 

প্রকাশ করেছিলেন ; ক্রহ্গস্থত্রের সমগ্র শাংকর ভাষাও তিনি পৃথকভাবে মুদ্রিত 

করেন ( কলিকাতা, ১৮১৮) বামমোহনের বাঙলা গ্রস্থাবলীর সম্পাদক 

রাজনারায়ণ ব্হু ও আনন্দচন্্র বেদাস্তবাগীশ উল্লেখ করেছেন, তিনি “ছান্দোগ্য' 

ও “শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদ্দয়ও (সংস্কৃত মূল অথবা অন্যগুলির ন্যায় বঙ্গানুবাদ সহ ) 
প্রকাশ করেছিলেন,ৎ১ কিন্তু এগুলির সন্ধান পাওয়৷ যায় নি। উপরি-উক্ত 

রচনানমূহের মধ্যে প্রধানত বেদাস্তের তবব্যাখ্যাতারূপে রাঁমমোহনের বিশিষ্ট 
ৃষ্টভক্গির পরিচয় পাওয়া যায়। এই তত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে বিভিন্ন 
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প্রতিপক্ষের সঙ্গে শান্্রবিচারে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। সেই বিচারগ্রন্থগুলিতে 

বাযমোহনের তর্কপ্রতিভা বিশেষরূপে পরিস্ফুট। এগুলি যেন তার সমগ্র 

বেদাস্ত-আলোচনার তর্কপাদ | এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে সংস্কৃতে ও বাঙলায় অন্তত 
চারটি উল্লেখের দাবি রাখে, যথা ১. উৎসবানন্দ বিষ্াবাগীশের সহিত বিচার 

( কলিকাতা, ১৮১৬-১৭ )) ২, ভট্রাচার্ধের সহিত বিচার ( কলিকাতা, ১৮১৭); 

৩ গোম্বামীর সহিত বিচার ( কলিকাতা, ১৮১৮)) ও ৪ কবিতাকারের 

সহিত বিচার (কলিকাতা, ১৮২০ )। ইংরেজিতে এই শ্রেণীর প্রধান ছুখানি 

গ্রন্থ ১. 4৯ 106166106 06 [711)000 101)61500 11 1215 0০ (9618 00801 

0 ৪1) ৪৫৬0০806101 [00126:5, ৪ 7$080:83 ( কলিকাতা, ১৮১৭৯); ও 

২, 4৯ ১০০0150 1)661706 06 002 1৬10170006150081 99806]) 0৫ 016 

৬6০৫৪ 11 16১15 00 ৪ 20০01085201 006 71296170 50266 0: 1197000 

৬/০:৪1)10 (কলিকাতা, ১৮১৭)। এই গোত্রভুক্ত আরও কয়েকখানি 

বাঙলা-ইংরেজি পুস্তক-পুস্তিকা আছে, তবে আলোচা প্রসঙ্গে সেগুলির গুরুত্ব 
অপেক্ষাকৃত অল্প। প্রয়োজনমত সেগুলি যথাস্থানে উল্লিখিত হবে। কিন্ত 

রামমোহন কেবলমাত্র তাত্বিক বা তাফ্কিক ছিলেন না; বৈদাস্তিক ব্রহ্মবাদকে 
জীবনে বূপামিত করবার প্রয়োজন তিনি তীব্রভাবে অন্ুভব করেছিলেন । স্থৃতরাং 

ধর্মজীবন সংগঠনের জন্ত তাঁকে একটি উপাসনা-প্রণালী উদ্ভাবন করতে 
হয়েছিল। ব্রন্ববাদের এই বাবহারিক দ্দিকটি তার অপর কতিপয় রচনার 
বিষয়, ম্থা, ১. গায়ত্রীর অর্থ (কলিকাতা ১৮১৮) ২. প্রার্থনীপত্র (কলিকাতা, 

১৮২৩) ৩. ব্রক্ষনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ ( কলিকাতা, ১৮২৬), ৪. গায়জ্রা 

ত্রদ্মোপাসনাবিধানমূ ( কলিকাতা, ১৮২৭); ৫. ব্রদ্ষোপাসনা ( কলিকাতী, 

১৮২৮); ৬. অনুষ্ঠান (কলিকাতা, ১৮২৯); ও ৭. ক্ষুত্রপত্রী 

( কলিকাতা,?)। এগুলির অনুরূপ কিছু বচনা ইংরেজিতেও আছে, যেমন 
১,170100516 90886501018 60 1015 ০0001701021) 0০ 10611656 

1) 006 0156010৪9০0 (কলিকাতা, ১৮২৩) ২, শুু৪105186000 

০৪ 98051001680 017 0165161700009065 04 ৬/০78171 (কলিকাতা, 

১৮২৫ )) ৩. 4 [21051800] 1060 চ0081750 06 8. 981751016 8০0 
11১০01580178 006 1015106 ৬৬০01510123 650661750 5 00086 জা1)0 

06116৮6 11) 0) 18৮619007) ০৫ 006 ৪5 ৪3 1703 80170191186 
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€০ 006 1080016০0৫6 006 909:21006 86178 ( কলিকাতা, ১৮২৭ ); ও 

৪. ৮106 0015156159] 1২61181070 : চ611610005 11/5000001)8 101018060 

০01) 98০160 4১00১011065 ( কলিকাতা, ১৮২৯ )। দেখা যাচ্ছে, তত্বব্যাখ্যা। 

তর্কবিচার ও সাধন- মুখ্যত এই তিন ভূমিকে আশ্রয় করে রামমোহনের বেদাস্ত- 

'আলোচনা বিস্তার লাভ করেছে । আমাদের যথাক্রমে এগুলির আলোচনায় 

অগ্রসর হতে হবে। 

রামমোহন বেদাস্ত-আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন শংকর, রামান্জ প্রমূখ 
ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বেদাস্তাচার্ধগণের প্রদশিত পথ ও এঁতিহৃকে 

অন্গমরণ করে । এই চিরাচরিত ধারার সম্ভবত তিনিই শেষ বেদাস্তভান্তকার। 
শ্রুতিপ্রামাণ্যের সম্পৃণ স্বীরুতির উপরই এই ধারা প্রতিষ্িত। এই বিষয়ে 
জনৈক আধুনিক মনম্বী সমালোচক যথার্থ বলেছেন : *.."মহাত্মা রামমোহন 
রায়---একজন শান্ত্রের অসাধারণ মীমাংসক ছিলেন ।-*-তিনি বেদ ও অন্যান্য 

সমূদ্ায় শাস্ত্রের যথাযোগ্য মান্য রাখিয়া শাস্ত্রের এক চমৎকার সংক্ষেপ মীমাংস! 

আমারদবিগকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এইক্ষণে ইওরোগীয় দর্শনকারদিগের 
শ্রেণীর অনেক গ্রন্থকার এ দেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু রামমোহন 

রায় যে শ্রেণীর দর্শনকার ছিলেন, বোধ হয় শান্ধপ্রিয় ভারত-রাজ্য তাহার 
অর্ণবপোতারোহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে চিরকালের নিমিত্তে বঞ্চিত 

হইয়াছেন।”০২ এই বেদ-প্রামাণা ও আনুষঙ্গিক শান্রসমুহের প্রামাণ্য 
রামমোহন কী অর্থে কতদূর শ্বীকার কবে নিয়েছিলেন দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে 
তার উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গে কিছু বিস্তারিতভাবে তার বিচার 

করে দেখা আবশ্তক, কেনন! বেদাস্তমত স্থাপনে তার স্ববিখ্যাত পৃর্বস্থরিগণের 
মতোই তিনি শ্রুতিকে অন্যতম প্রমাণ হিসাবে বার বার উল্লেখ করেছেন। 

তার প্রথম জানিত রচনা আরবী-ফার্সাতে লিখিত'তুহ ফাৎ-উল্- 
যুওয়াহিদিন্-এ € রচনাকাল আহ্থমানিক ১৮*৩-৪ ) রামমোহন আত্মপ্রকাশ 

করেছিলেন কঠোর যুক্তিবাদিরূপে । ইসলামের যুক্তিবাদী মুতাঁজিলা 
সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রভাবিত এই ক্ষুত্র পুক্তিকায় যদিও তিনি এক সার্বভৌম 
একেস্বরবাদী দিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তবু কোনও প্রচলিত ধর্ম, ধর্মশান্্ বা 
ধর্মগুরুকে অভ্রাস্ত বলে স্বীকার করেন নি; অধিকন্ত প্রত্যেক এতিহাসিক 
ধর্মের মূল সত্যের সঙ্গে কালক্রমে যে বহুল পরিমাণে কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, 
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অলৌকিক গাল-গল্প ও পুরোহিততন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটেছে ও ফলে ধর্মবিশ্বাসীদের 
ভাগো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জুটেছে প্রবঞ্চনা, নিপুণ বিশ্লেষণের হ্বারা তা 

দেখিয়েছেন । কিন্তু উত্তর জীবনে ধর্মশান্ত্র সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন হয়েছিল। বিভিন্ন শাস্ত্রের, বিশেষত উপনিষদ, ্রহ্গস্থত্র ও গীতা,- 

বেদাস্তের এই প্রস্থানত্রয়ের, গভীরতর আলোচনার ফলে তিনি ক্রমশ উপলঙ্ধি 
করেন বিভিন্ন দেশকালে বিভিন্ন খধি ও দ্রষ্টাদের প্রজ্ঞালব আধ্যাত্মিক সত্যসকল 

ধ্মশান্গুলিতে সঞ্চিত হয়ে আছে; অন্ুভূতিমূলক এই সত্য নিছক! যুক্তির 
অগম্য। শান্বসমূহের মধো এই রত্বের পাশে অবশ্ যুগে যুগে বহু আবর্জনাও 
জম! হয়েছে যেগুলি সর্বথা বর্জনীয়; কিস্তু বত্বুগুলিকে অবহেলা করলে চলবে 
না। ধর্মের পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে হলে শাস্ত্রীয় আধ্যাত্মিক সত্য ও যুক্তি, 
ছুইয়েরই সমান প্রয়োজন_-একটিকেও বাদ দেবার উপায় নেই। তাই শ্রমাণ 

হিসাবে তিনি শাস্ত্র ও যুক্তিকে সমান মর্যাদা দিয়েছেন । বিচার প্রসঙ্গে নিছক 
শান্রনির্ভর মনোভাবের অসম্পূ্ণত! প্রতিপাঁদনপূর্বক তাঁকে নিয়লিখিত বৃহস্পতি- 
বচন উদ্ধৃত করতে দেখা যায় : 

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্য়ঃ | 

যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥৩৩ 
অপর পক্ষে সম্পূর্ণ যুক্তিতর্কের পথেও যে আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করা যায় 
না সে সম্পর্কেও তার মনে পরবর্তীকালে কোনও সন্দেহ ছিল না। এই 
সম্পর্কে দ্বিতীয় অধায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে; সংক্ষিপ্তাকারে 

হুত্রগুলির পুনরুল্পেখ করা যাচ্ছে। এই পরিবন্তিত দৃষ্টিভঙ্গী 
প্রমাণ রয়েছে কেনোপনিষদের ইংরেজি অন্বাদের ভূমিকায় তার 
এবংবিধ উক্তিতে :₹ “*৬/1)০০ ৪ 100] 0০9 006 089100178 ০0: 

8101510)6 108010183 6 0610 8190 [02100 806 ৮820181506 ড/10) 82019 

0৮106] 7 2100 71061) 01509078650 ৮গ 0019 ০1007082106, ৪ 

809681 00 16801 25 ৪. 50161 69106, আ6 9001) 5150 190 11- 

0০010076661) 1 15, 21015, €0 01500060500 0156 ০০1৪০ ০0: 001 

0875010 ৬/০ 01662 9730 0080 17556620. 0£ 9011109086 ০০: 

€170880213 01 01521138 0০ ০0] 06101651068, 1৮ 00015 56৬৪৪ 6০ 

£67161206 2 01)1561581 000190 11300707861516 চ510) 006 0127010155 
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010 1101) ০0 ০000:016 8120 15870117658 10811)]5 060610. 7176 

065 7060000 106100899 15, 156101961 60 £1%€ 01951563 0 €:০10- 

55615 609 0৮০ £19866 ০0: 006 0786 01 06 00096: 0৫৮ ৮০ & 

00296 956 0৫ 0306 11805 £0112181,80 05 0০900, 517068৮০000 

10000৮5 01 17061160002] 2170 28029] 19001065, 16151176010 006 

£099015583 0৫6 0106 4/৯110181) 0০৬6 13101) 81017866198 0165 03 

00 806811) 0026 ৮/1)10)) 9০ 62117650615 8150 01118619015 566]. 31158 

স্তরাং রামমোহনের পরিণত মতে শান্ত্রপ্রামাণোর স্বীকৃতি আছে-_কিন্ত সে 
শান্তপ্রামাণা হবে যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত। এর সঙ্গে তিমি আর-একটি 
প্রমাণ স্বীকার করতেন যেটিকে তিনি বর্ণনা করেছেন ০01005091) ৪61)96 বা 

সহজ জ্ঞান বলে । শান্রালোচনা ও ধর্মসাধনার পথে তিনি এই তিনের উপযুক্ত 
সংমিশ্রণকেই আদর্শ মেনেছেন। ইংলগ্ডে ইউনিটেরিয়ান আসোসিয়েশন কর্তৃক 
সম্থধনার উত্তরে বত্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি এই মত স্পষ্ট ব্যক্ত করেন : “10066 18 

৪ 0800616 £01176 01) 06661) 1225010, 5০110016815 00100100018 

9610565 ৪750 ৬2৪10), 0০৬6] 2790 7012)00106. 01065600166 182৮ 

066€1) 52008511178 আ100 076 0006] 00166 3 006] 809 001)11)060 

008 চ০ 9100295, 80010] 0] 18661, 19 ০610811915৫ সুতরাং দেখা! 

যাচ্ছে রামমোহন উত্তরকালে তার প্রথম জীবনের বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ পরিত্যাগ 
করে শ্রতিগ্রামাণ্য স্বীকার করলেও আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপ একক- 
ভাবে তাকে যথেষ্ট মনে করেন নি, যুজি ও সহজজ্ঞানের সঙ্গে শ্রুতিলব্ধ অভিজ্ঞতা 

ও এতিহথকে সমন্থিত করে নেবার প্রয়োজন অন্ুতব করেছিলেন। আর- 

এক বিষয়েও এক্ষেত্রে রামমোহনের দৃষ্টি ভারতবর্ষীয় পূর্বাচার্গণের অপেক্ষা 
উদার ও যুগোপযোগী ছিল। প্রাচীন ও মধাযুগীয় বেদাস্তাচার্যর] শান্ত বলতে 
বুঝতেন মুখাত বেদকে ও গৌণত বৈদিক এরতিহ্বাহী স্মতি, পুরাণ, তব 
ইত্যাদিকে। তাদের দৃষ্টি ভারতবর্ষের এই ব্রাহ্মণা পরিমণ্ডলকে কদাচ অতিক্রম 
করে নি। অপর পক্ষে রামমোহন অনুভব করেছিলেন, প্রজ্ঞালন্ধ আধ্যাত্মিক 

সত্য কদাচ কোনও বিশেষ দেশ, কাল, জাতি বা গোষ্ঠীর একাস্ত নিজস্ব সম্পত্তি 
হতে পারে ন1; স্বদেশে সর্বকালে এই সত্য্রষ্টাগণের আবির্ভাব হয়েছে'। 

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সঞ্চয় কেবলমাত্র বৈদিক খধিগণেরই ছিল এমন কথ! 
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বল! এ্রতিহাসিক সতোর অপলাপ ও অযৌক্তিক সংকীর্ণ-দৃষ্টির পরিচায়ক ; 
পৃথিবীর সমস্ত ধর্মশান্ত্রেই এই সতোপলদ্ধির পরিচয় আছে। তাঁর মুসলিম ও খ্রীহটীয 

গ্রতিপক্ষগণের সঙ্গে আলোচনা-কালে তিনি এ সম্প্রদায়ছয়ের ধর্মাশান্ত্রগুলিকেও 

সমূচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন, যেমন শ্রুতিপ্রামাণ্য স্বীকার করেছেন 
বেদাত্ত-আলোচনার বেলায়। এই. অসাম্প্রদায়িক বিশ্বদৃষ্টি রামমোহনের শান্্র- 
প্রামাণা-স্বীকারের বৈশিষ্টা । বলা বাহুলা, সর্বশান্ত্রের ক্ষেত্রেই তিনি শান্তলন্ধ 

ররর রা রায় রর 
] 1 

রামমোহনের স্থুবিস্তীর্ণ রচনার মধো শান্ত্প্রামাণ্কে যে ভাব এবং যে 

পরিমাণে স্বীকার করা হয়েছে তার মধো ম্পষ্টত একটি ক্রম লক্ষা করা যায়। 

এই ক্রমনির্দেশের ক্ষেত্রে তিনি সাধারণ ভাবে ভারতের পূর্বতন বেদাস্তাচার্গণের 

অনুসরণ করলেও কোনও কোনও দিকে হ্বকীয়তার পরিচয়ও দিয়েছেন । শাস্া- 

প্রামাণ্য বিচারে তার দৃষ্টিতঙ্ির বৈশিষ্ট্যগুলিকে গুরুত্ব অনুসারে যে ভাবে ভাগ 
করা যেতে পারে তা সম্ভবত এই : 

১. বেদই সর্বাধিক প্রামাণিক এবং শান্ত্রাদির মধ্যে যা বেদবিকদ্ধ বা 

বেদার্থপ্রতিষ্পধা তা নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। দ্বিতীয় সংখ্যা ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রে 

(১৮২১) তিনি ম্প্ট বলেছেনঃ গ্রন্থের মান্যামান্যের সাধারণ নিয়ম এই, যে 

সকল গ্রন্থ বেদবিরুদ্ধ অর্থ কহে তাহা! অপ্রমাঁণ।"."হিন্দুদের পুরাণতন্ত্রা্দি বেদের 

অঙ্গ কিস্তু সাক্ষাৎ বেদ নহেন; বেদের সহিত পুরাণাদির অনৈক্য হইলে এ 
পুরাণাদির বচন অগ্রাহা হয়।” অতঃপর তিনি তাঁর উক্তির সমর্থনে ন্ার্ত 

( রঘুনন্দন )-ধৃত নিম্নলিখিত বচন উদ্ধার করেছেন £ 
শ্রাতম্বতিবিবোধে তু শ্রুতিরেব গবীয়সী । 
অবিরোধে সদা কার্ধং ম্মার্তং বৈদিকবৎ লতা ॥৩৯ 

২, বামমোহন-অবলঘ্িত শান্্ববিচারের ছিতীয় স্থত্র হল, শ্রুতি বা বেদ 

শান্্রহিসাবে সর্বাধিক প্রামাণিক হলেও বেদের জ্ঞানকাণ্ড ( অর্থাৎ উপনিষদ্ ) 

তার কর্মকাণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই প্রসঙ্গে তিনি মুণডকোপনিষদ ( ১-১-৫ ) উদ্ধৃত 
করেছেন £ “ঘ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ ন্ম যছ_ম্ধাবিদো বদস্তি পরা চৈবাপরা৷ চ; 
তন্রাপরা খখেদে| যজুর্বেদঃ সামবেদোহধর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং 
ছন্দো জ্যোতিষমিতি; অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগমাতে”-_বিদ্যা ছুই প্রকার হয় 
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জানিবে ক্রন্ধজ্ঞানির! কছেন ১ এক পরা! বিদ্য! ছিতীয় অপর বিদ্যা হয় ; তাহার 

মধ্যে খকৃবেদ, যজুবেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকুক্ত, ছন্দ 

আর জ্যোতিষ এ সকল অপরা বিদ্যা হয়) আর পর] বিদ্যা তাহাকে কহি 
যাহার দ্বারা অক্ষর, অনৃশ্ঠ, ইন্ত্রিয়ের অগোচর যে পরত্রন্ধ তাহাকে জান! যায় সে 
কেবল বেদশিরোভাগ উপনিষদ হয়েন |” এখানে ক্রতিপ্রমাণের সাহায্যে 

তিনি বলতে চেয়েছেন, বেদের যাগযজ্ঞাদি বাহা অনুষ্ঠান বিষয়ক ও স্বর্গাদি 
ফললাভ বিষয়ক উপদ্েেশসম্পন্ন অংশগুলি অপেক্ষাকৃত নিকষ্ট; এগুলি শ্রুতির 

ভাষায় অপর বিদ্যা মাত্র। সেই বিদ্যাই পরা বা! শ্রেষ্ঠ যার দ্বারা অক্ষর পুরুষ 

বাত্রন্ষকে জানা যায়। পরা বিদ্যা বলতে উপনিষদ্কে বুঝতে হবে; সুতরাং 
শ্রুতির অন্যান্ত অংশ অপেক্ষা ব্রহ্মজানপ্রতিপাদক উপনিষদই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ 
ও মান্য ।. রামমোহনের এই দৃষ্টিভঙ্গি যে বিশেষভাবে শংকরমতের ঘ্বারা 

প্রভাবিত এ কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে । শংকর বৈদ্দিক কর্মকাণ্ডের 

প্রাথমিক মূলা সম্পূর্ণ অস্বীকার না করলেও তার বেদাস্তভাষ্কের মুখবন্ধে তাকে 
অবিদযাধীন, অধ্যাসমূলক ও ক্রন্মজ্ঞানলাতের পক্ষে একাস্ত অনুপযোগী রূপে 
বর্ণনা করেছেন ।৩* উপরবস্ত শংকর শ্রুতি ও স্বতির প্রমাণের উপর নির্ভর 
করে এমনও বলেছেন যে বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত কোনও একটি বিশেষ আশ্র্ন 
যিনি অবলম্বন নাও করেছেন এমন ব্যক্তিও ব্রন্মজ্ঞানলাভের যোগ্যতা অর্জন 

করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে রামমোহছনকেও শংকরের প্রতিধ্বনি করতে দেখা 

যায়।» মৃখ্যত এই সমন্তা নিয়েই দর্দিণী পত্তিত হ্বত্ন্ষণ্য শান্ত্রীর সহিত 
রামমোহনের শান্তার্থ হয়েছিল। শাস্তীর্ন বক্তব্য ছিল, বৈদিক কর্মকাণ্ডের 
অনুষ্ঠান ব্যতীত ত্রহ্মজ্ঞানলাভ হতে পারে না। উত্তরে, রামমোহন শান্প্রমাণের 
সাহায্যে প্রতিপন্ন করেন, “ইহা| সর্বথ! অমান্য হয়, যে বর্ণাশ্রমকর্মের অনুষ্ঠান 
বাতিবেকে ্রক্মজানের উৎপত্তি হয় না1”8* সুতরাং ক্রক্ষজ্ঞান যে শ্রোত- 

কর্ষনিরপেক্ষ হতে পারে এ বিষয়ে রামমোহন স্থনিশ্চিত ছিলেন এবং শংকরের 

মতো এই জ্ঞানমার্গের শ্রেষ্ঠতায় দৃঢবিশ্বাসী ছিলেন। 
৩. বামমোহন বেদাস্তব্যাখ্যায় শ্রতিপ্রমাণপ্রয়োগপ্রসঙ্গে তৃতীয় যে স্থত্র 

স্বীকার করেছেন তাকে শংকর-রামাহজ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্ধগণের অনুসরণে 

বলা যেতে পারে শ্রুতির একবাকাতা। উপনিষদ্গুলি বৈদিক ব্রহ্মবিস্তার 
মলাধার হলেও ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদ আপাছৃষ্টিতে কিছু কিছু পরম্পর- 
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বিরোধী সিদ্ধাস্তও বর্তমান। কোথাও বা সগুণ উপাসনা, কোথাও বা নিগুণ 
উপাসনা ব্যাখ্যাত হয়েছে। কোথাও বা হষ্ট বস্ত বা! দেবতাকে ব্রন্মরূপে বর্ণনা 
করা হয়েছে। সমগ্র শ্রুতিকে তর্কাতীত প্রমাণ গণ্য করতে হলে এই-সব 
আপাত-অন্তবিরোধের সিরসন হওয়া আবশ্তক। এই প্রয়োজনবোধ থেকেই 

আসে শ্রুতির একবাক্যতা স্বীকার। এই দৃষ্টিতে তত্সগত ভাবে মগগ্র 
বেদে এক অখণ্ড ও সামগ্বন্তপূর্ণ শান্্। স্থতরাং আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী শ্রুতি- 
বাক্সমূহের মধ্যে সংগতি রক্ষা করাই এই মতাবলঘ্িগণ কর্তবা মনে করেন। 
শংকর তার ব্রহ্্ত্রভান্তের প্রায় সর্বত্র নিবিশেষ অদ্বৈতবাদের সমর্থনে বিভিন্ন 
শ্রতিবাকোর মধ্যে সামগ্রস্থ স্থাপনের নিমিত্ত প্রভূত যত্ব করেছেন। এ ক্ষেত্রে 
রামমোহনের বক্তব্য ছিল, সকল বেদের প্রতিপাদ্ একমাত্র পব্রদ্ধ ; শ্রুতি- 
বাকোর মধো বিশেষ কয়েকটি নির্বাচন করে প্রাধান্য দিলে সেগুলির তাৎপর্ষের 
সঙ্গে শ্রতিবাক্যের সামগ্রিক তাৎ্পর্ষের অসংগতি ঘটতে পাবে। শ্রতিসাক্ষ্যের 
মধ্যে এই ম্ববিরোধ এড়াবার উদ্দেস্তে বামমোহন একাধিক স্থলে বলেছেন, 
শ্রুতিতে যেখানে আপাতবিচারে সগুণ বা! সাকার উপাসনার কথা বল! হয়েছে 
বলে ধারণা হয়, সেই সকল অংশ প্ররুতপক্ষে বহুদেবোপাসনাবাচক নয়; 
বন্ষের সর্ববাপিত্ব প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্ত্েই সেখানে সীষিত বস্তকে ব্রহ্ম বলে 
বর্ণনা কর! হয়েছে; যেমন, “বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার ত্বার! এবং বেদাস্ত- 
শাস্ত্রের বিবরণের ছারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সকল বেদের প্রতিপাস্ 
সন্্রপ পরব্রদ্ধ হয়েন।'''য্দি বল বেদে কোন কোন স্থানে বূপগুণবিশিষ্ট দেবতার 
এবং মচষ্তের ব্রহ্ত্বপে বর্ণন করিয়াছেন অতএব তাহার] সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে 

উপান্ত হয়েন ইহার উত্তর এই : অত্যন্প মনোযোগ করিলেই প্রতীতি হইবেক 
যে এমত কথনের ত্বারা ওই দেবতা কিন্বা মন্তষ্বের সাক্ষাৎ ব্রন্ষত্থ গ্রতিপন্ন হয় 

নাই, যেছেতু বেদেতে যেমন কোন কোন দেবতার এবং মলুম্বোর ত্রহ্ষত্বকথন 
দেখিতেছি সেইপ আকাশের এবং মনের এবং অন্নার্দির স্থানে স্থানে বেদে 
্রম্বত্বরূপে বর্ণন আছে; এ সকলকে ব্রক্ষকখনের তাৎপর্য বেদের এই হয় যে 
্রন্ধ সর্বময় হয়েন, তাহার অধ্যাস করিয়া সকলকে ত্রন্ষূপে স্বীকার করা যায়; 
পৃথক পৃথককে সাক্ষাৎ ত্রদ্ধ বর্ন কর! বেদের তাৎপর্য নহে এই মত সিদ্ধান্ত 
বেদ আপনি অনেক স্থানে করিয়াছেন-*..।”৪১ স্তরাং দেখা গেল শংকর যেমন 
উপনিষদ্-সমূছের একবাক্যতা :প্রতিপাদনকল্পে যুক্তিসহকারে প্রমাণ করবার 
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চেষ্টা করেছেন, উপনিষদ্সিদ্ধান্তমাত্রই অহ্ৈত ত্রন্ষতত্বের পরিপোষক, রামমোহনও 
অনুরূপভাবে স্থাপন কববার প্রয়াস পেয়েছেন শ্রুতিবাক্যের অস্তনিহিত তাৎপর্ধ 
সর্বত্র পরব্রদ্মের অখণ্ুত্ব ও সর্বব্যাপিত্ব স্বীকার | মুখ্যত প্রচলিত প্রতিমাপৃজার 

সমর্থকগণের সঙ্গে তাকে বিচারে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল বলেই তার উক্তিতে 
একতত্ববাদ অপেক্ষা! স্থানে স্থানে একেশ্বরবাদের উপর ঝৌঁক কিছু বেশি 

পড়েছে; কিন্তু মূলত তিনি যে একতত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এ সিদ্ধান্তে 

উপনীত হয়েছিলেন তার প্রমাণ “তাহার অধ্যাস করিয়া সকলকে ত্রন্ষরূপে 

স্বীকার করা যায়' তাঁর পূর্বোদ্ধত এই উক্তির মধ্যেই আছে। 
৪. রামমোহন-নির্দিষ্ট শান্ত্রবিচারের পরবর্তী স্ুত্রটি পুরাণতন্ত্রাদি বেদোত্বর- 

কালে রচিত গ্রন্থলমূহের প্রামাণ্যবিষয়ক | এই ক্ষেত্রে তিনি দেখিয়েছেন 
পুরাণ ও তন্ত্রের বিষয়বস্র মধ্যে ছুটি ভাগ আছে। এক অংশে এগুলিতে 
উপনিষদ্দের মতোই ব্রহ্ষকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে; অন্থত্র 
অবশ্যই সাকার দেবতার ও সাকারোপাসনার স্থবিস্তীর্ণ বর্ণন৷ ও ব্যাখ্যা বর্তমান। 

কিন্তু এই সকল গ্রন্থেই আবার বার বার বলা হয়েছে যে দ্িতীয়োক্ত স্থূল বর্ণনা 
কেবল তাদেরই জন্য ধারা চিত্তের হূর্বলতাহেতু নিরাকার ও নিগুণ ব্রহ্ষের 

ধাবণা করতে অশক্ত। শ্রুতিবিরুদ্ধ না হলে তন্ত্রপুরাণের উক্ত প্রথম অংশ 
অবশ্ঠয মান্য ; এবং শান্ত্রবাক্যসমূহের সামঞ্রস্যরক্ষার জন্য মনে করতে হবে দ্বিতীয় 

অংশে প্রদত্ত সাকারোপাসনার বিধান কেবলমাত্র নিম্নাধিকারিগণের জন্ট | এ 

সম্পর্কে ঈশোপনিষদ' এর ভূমিকায় রামমোহনের উক্তি অতি স্পষ্ট: “যদি কহ 
পুরাণ এবং তন্ত্রাদি শান্ত্রেতে যে সকল দেবতাদির উপাসনা লিখিয়াছেন সে সকল 

কি অপ্রমাণ আর পুরাণ এবং অন্ত্রা্দি কি শান নহেন। তাহার উত্তর এই যে 
পুরাণ এবং অস্ত্রার্দি অবশ্ঠ শান্থ বটেন যেহেতু পুরাণ এবং তস্ত্রাদিতেও পরমাত্বাকে 

এক এবং বুদ্ধিমনের অগোচর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন ; তবে পুরাণেতে 
এবং অন্ত্াদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাপনার যে বাহুলামতে লিখিয়াছেন 
সে প্রত্যক্ষ বটে, কিন্তু এ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত 
আপনিই পুনঃ পুন: এইরূপে করিয়াছেন যে, যে বাকি ত্রহ্মবিষয়ের শ্রবণ 
মননেতে অশক্ত হইবেক সেই ব্যক্তি দুষ্র্মে প্রবৃত্ত না হইয়া রূপকল্পনা করিয়াও 
উপাসনার দ্বার] চিত্ত স্থির রাঁখিবেক ; পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার 
হয় কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই ৮." অতএব বোপুরাণতন্ত্রাদিতে 
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যত যত রূপের কল্পনা! এবং উপাসনার বিধি দূর্বলাধিকারীর নিমিত্ব কহিয়াছেন 

তাহার মীমাংসা পরে এইরূপ শত শত বচনের দ্বারা আপনিই করিয়াছেন 1১৪২ 

স্থতরাং দেখ] যাচ্ছে শ্রতিসম্মত হলে পুরাঁণতস্ত্রের প্রামাণ্য মানতেও রামমোহনের 

আপত্তি ছিল না; অধিকন্ধ তিনি অধিকারিভেদের তত্বও স্বীকার কষেছেন। 

উক্ত দুই বিষয়েই তার দৃষ্টি ভারতবর্ষের পূর্বতন শ্ান্ত্ব্যাখ্যাতা আচার্ধগণেরই 
অন্বপ। কিন্ত শান্ত্রহিসাবে পুরাঁণতন্ত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করাতে বিপ্ 
আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে বিশেষ উদ্দোশ্তে রচিত অনেকা গ্রন্থ পুরাঁণ 
ও অস্ত্রের ছাপ নিয়ে এ ছুই শাস্ত্রের অন্তভূর্তি হয়ে গিয়েছে। নির্ভরযোগ্য 

প্রাচীন শান্ত থেকে এই প্রামাণ্যবিহীন অর্বাচীন গ্রস্থসমূহকে পৃথক করবার 
উপায় কি? বামমোহনের প্রখর ও সতকর্ণ মনীষা! সেই নিমিত্ত কোনও 

পুরাণ ব! তন্্গ্রন্থের প্রামাণ্যবিচারের যে ছুটি মানদণ্ড নির্ণয় করেছিল তা এই : 

১. গ্রন্থের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্যের প্রথম লক্ষণ, তার টীক। থাকবে ; ২ দ্বিতীয় 

লক্ষণ, তার বচন নিবন্ধাদি সংগ্রহগ্রস্থে গ্রমাণরূপে উদ্ধৃত থাকবে । তার উক্তি 

অনুসারে : “.*-ইহা বিশেষরূপে জান কর্তব্য যে অন্ত্রশান্ত্রের অস্ত নাই; সেইরূপ 
মহাপুরাঁণ, পুরাণ ও উপপুরাণ এবং রামায়ণাদি গ্রন্থ অতি বিস্তার; এ নিমিত্ত 
শিষ্টপরম্পর। নিয়ম এই যে, যে পুবাণ ও তন্ত্রাদির টীকা আছে ও যেষে 
পুরাণাদির বচন মহাজনাদির ধৃত হয় তাহারি প্রামাণ্য ; অন্যথা পুরাণের অথবা 
তন্ত্রের নাম করিয়া বচন কহিলে প্রামাণ্য হয় এমৎ্ড নছে ; অনেক পুরাণ ও 

তন্ত্রাদি যাহার টাক] নাই ও সংগ্রহকারের ধৃত নহে তাহা আধুনিক হুইবার 
সম্ভাবনা আছে; কোনে! কোনে! পুরাণতন্ত্রার্দি একদেশে চলিত আছে অন্য 

দেশীয়রা তাহাকে কাল্পনিক কহেন, বরঞ্চ একদেশেই কতক লোক কাহাকে মান্য 

করেন কতক লোক নবীনকৃত জানিয়া অমান্য করেন। অতএব নটাক কিন্বা 

মহাজনধৃত পুরাণতন্ত্রাদির বচন মান্য হয়েন ।”৪৬ যে গ্রন্থের গীক1 বচিত হয়েছে 

অথবা স্বতিকারগণ যার বচনকে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন তার গুরুত্ব ও 

প্রামাণা এ টীকা বা উদ্ধৃতির মাধামে তক্ণাতীতরূপেই বিদ্সমাঁজে শ্বীকৃত 
হয়েছে-এ কথাই এখানে রামমোহনের বলবার উদ্দেশ্ত। শান্তরপ্রামাণ্য 
-বিচারের এই মানদণ্ড আধুনিক বিচাঁরশীল মনের স্থৃটি। শাস্ত্রের প্রতি অসীম 
শ্রদ্ধা সত্বেও শান্গ্রস্থ নির্বাচনে রামমোহন কী পরিমাণ স্বচ্ছ ও সংস্কারমুক্ত 
দব্টঘ অধিকারী ছিলেন টার এই আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগই এর 
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প্রমাণ। এই সতকর্তা পূর্বতন আচার্গণের সকলের মধো সর্বদা লক্ষা করা 
যায় লা 

৫. রামমোহন শান্্বিচারের অপর এক স্যত্ররপে ক্বীকার করেছেন, 

স্বৃতিসমূহের মধ্যে মনুম্থৃতিব প্রামাণ্যই সর্বাধিক কেনন! মনু বেদার্থের সংগ্রহকর্ত1। 

এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ" শীর্ষক পুস্তিকায় তিনি বলেন : “বেদঘ্বেষকাৰি 
জৈন ও যবনাদির আক্রমণ প্রযুক্ত ভারতবর্ষে নান! শাখাবিশিষ্ট বেদের সমূদায় 

প্রাঞ্ধি হইতেছে না, কিন্তু এই দৌর্ভাগা প্রশমনার্থ বেদ স্বয়ং কহিয়াছেন যে-য্ছৈ 
কিঞ্চিন্মরবদত্তদ্বে ভেষজং- “যাহা! কিছু মন কহিলেন তাহাই পথা হয়', অর্থাৎ, 

কর্নকাও ও ব্রহ্মকাণ্ড উভয় প্রকার বেদার্থ মন্চগ্রস্থে প্রাঞ্চ হইয়াছে. তদন্গসারে 

অনষ্ঠানে বেদবিহিত অনুষ্ঠানের সিদ্ধি হয় 1৮৪৭ অন্যত্রও এ বিষয়ে ত্তার উক্তি 

অতি স্পট : “বেদার্থবিবরণকর্তা যত মুনি তাহাদের মধো ভগবান মন সকলের 

প্রধান ; ত্বাহার বাক্যের বিপরীত যে সকল বাক্য তাহা অপ্রমাণ হয়, যেহেতু 
বৃহস্পতি কহেন £ “মন্বর্থ-বিপরীতা যা সা স্থৃতি্নপ্রশশ্ততে” মন্ধ অর্থের বিপরীত 
যে খষিবাক্য তাহ] মান্য নহে -- 1১8« মন্গম্থতিকে এই বিশেষ মর্ধাদা-প্রদনের 

বাপারেও রামমোহন সাধারণভাবে পূর্বতন আচার্যদেরই অঙ্গামী ছিলেন। 
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে রামমোহন শান্ত্প্রমাণের সঙ্গে সতাস্থাপনের আর 

দুটি ঘে উপায় স্বীকার করেছেন তা হল যুক্তি (68507) ও সহন্জ বুদ্ধি 

(০012170017 58188) | এ ক্ষেত্রে সবত্র তিনি প্রাচীন বৈদাস্তিক আচার্গণ- 

অবলম্বিত পরিভাষ| বাবহার করেন নি। শংকর, রামাঙজ, মধ্ব, নিশ্বাক প্রভৃতি 

ভাস্তকারগণ সিদ্ধান্তে পরস্পরবিবোধী হলেও তারা মূলত যে প্রমাণগুলির উপর 

নির্ভর করেছিলেন সেগুলি ছিল প্রতাক্ষ, অনুমান ও শ্রুতি ।৪» এর মধো 
শ্রুতিপ্রমাণের স্থান সর্বোচ্চ । শংকর ম্প্টই বলেছেন, শ্রুতিসাক্ষাই ব্রন্ষের 
অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ, তর্ক বা অপর কিছু নয়।*' তথাপি উক্ত আচার্ধগণ 
যুক্তিতর্কের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন নি। তাদের দৃষ্টিতে সমস্ত 
প্রমাণই তর্কসাহায্যনির্ভর । অবশ এ ক্ষেত্রে শ্রুতির বৈশিষ্ট্য আছে; শ্রুতি 
ক্বত:প্রমাণ; সুতরাং যুক্তিতক হবে শ্রুতির অধীন। শ্রাতর পক্ষে যুক্তির 
সাহায্য সর্বদা একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু যুক্তি কখনও শ্রতিকে অতিক্রম করতে 
পারবে না; শ্রুতির সহায়করূপে শ্রুতির অধীন থেকে তাকে চলতে হবে। 

রামানজের মতে সকল প্রমাণের পক্ষেই তর্কের সাহায্য আবশ্থক) যদিও শ্রারতি 
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প্রমাণ পর কোনও কিছুর উপর নির্ভরশীল নয় এবং এর বিষয়বস্ত ইন্্িয়জগতের 

অতীত, তথাপি এর পক্ষে সর্বদা তর্কের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে ।৫৮ 

দ্বেখা যাচ্ছে, আচার্ধগণ প্রমাণ ও তর্কের ঘনিষ্ঠ সন্ন্ধ স্বীকার করলেও, শ্বতত্ত্রভাবে 

এদের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ; শ্রুতিপ্রমাণকে শ্রেষ্ঠ ও স্বতঃসিদ্ধ গণা 

করেছেন ; এবং তর্ককে পেণাঁলীহিসাবে সবকটি প্রমাণের একাস্ত লহায়ক বলে 

নির্দিষ্ট করবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে শ্রুতির অধীনরূপে সীমিত করতেও দ্বিধা 

করেন নি। বেদাস্-সম্পকিত রামমোহনের রচনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা 

যায়, তিনিও প্রাচীন আচার্ধগণের মতো শ্রুতি ভিন্ন প্রত্যক্ষ ও অন্ুমানকে দুটি 

অতিরিক্ত প্রমাণস্বরপ উল্লেখ করেছেন |» কিন্তু উক্ত প্রমাণছয় সম্পর্কে 

কোথাও তিনি হ্গতন্থ ও বিস্তাবিত আলোচনার মধো যান নি। অপর পক্ষে 

সতাস্াপনে যুক্তিতর্কের আবশ্যিকতা৷ সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট অবহিত ছিলেন । এই 

শেষোক্ত ক্ষেত্রে দেখা যায় শান্ত্রবিচারে যুক্তিতকের অবতারণ] ও জীবনের নান! 

লৌকিক সমস্তার সমাধানকল্পে সমগ্রভাবে যুক্তির প্রয়েগ-_-এই ছুইয়ের মধ্যে 

রামমোহন স্পষ্টত প্রভেদ করেছেন। প্রাচীন আচার্গণের মতোই তিনি মানতেন 

আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্নভূতি ও অভিজ্ঞতার মুল্যই দর্বাধিক; শ্রুতি সেই 

অভিজ্ঞতার আধার হিসাবে সর্বাগ্রে ও সর্বতোভাবে গ্রাহা ; স্থৃতরাং ব্রহ্মপ্রতিপাস্ঠ 

তর্কের ঘাবহার সেখানে স্বভাবত হবে সীমিত ও শ্রুতির অনুগত । স্বরচিত বেদাস্ত- 

ভাঙ্কে তিনি এই হেতু বলেছেন £ “তর্ক কেবল বুদ্ধিসাধা এই হেতু তাহার প্রতিষ্ঠা 

নাই; অর্থাৎ স্থ্র্ধ নাই ; অতএব তর্কে বেদের বাধা! জন্মাইতে পারে নাই ; যদি 
তর্ককে স্থির কহ তবে শাস্ত্রের সমন্থয়ের বিরোধ হইবেক." অতএব কোন তকের 

প্রামাণ্য নাই ।”ৎ অন্যত্র এ বিষয়ে তার উক্তি: “যেখানে যেখানে তকে 

নিষেধ আছে সে বেদবিরুদ্ধ তক জানিবে; কিন্তু বেদসম্মত তকের ছ্বাবা 

বেদার্থের সর্বথা নির্ণয় কর] কর্তব্য". 1৫১ কিন্তু এ তো গেল আধ্যাত্মিক 

রাজের কথা যেখানে অতীন্দ্িয় অনথভূতিই জিজ্ঞান্থ মানুষের আরোহণের শেষ 
ভূমি। লৌকিক জীবনের শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সম্পর্কিত 

ছুরূছ সমশ্যাসমূহের বিচার-বিশ্লেষণেরও কি একই মানদণ্ড? সেখানেও কি 

শ্রুতিপ্রমাণকে সবাগ্রে স্থাপন করে যুক্তিকে তার পশ্চাদনুসরণ করানোই হুবে 
বিধি? এই প্রশ্নে রামমোহনের সঙ্গে পূর্বতন ভারতীয় আচার্ধগণের দৃষ্টিভঙ্গির 
মৌলিক পার্থক্য ছিল। শংকর; রামানুজ, মধব, নিশ্বাক্ প্রভৃতি বৈদাস্তিকগণের 
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জগৎ ছিল সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক জগৎ। মানুষের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ভিন্ন অন্য কোনও 

জিজ্ঞাসার উত্তর তারা অন্বেষণ করেন নি। অপর পক্ষে রামমোহনের মানম ছিল 
নবযুগের নূতন পাশ্চাতা জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকন্বাত; তার জীবন-জিজ্ঞাসা ছিল 
প্রাচীন আচার্ধগণের ব্রন্মজিজ্ঞাসা অপেক্ষা শতগুণে ব্যাপকতর-_-যার মধো তিনি 
মান্তষের আধাত্মিক মুক্তি ও ইহলৌকিক কল্যাণকে তুল্য মর্যাদা দিয়েছিলেন । 
এ হুল রেনেশাস বা নবজাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত আধুনিক যুগোপযোগী জীবনাদশ, 
মধ্যযুগের ভারতবর্ধীয় বেদাস্তাচার্াগণের কল্পনায় যা আসে নি। সেই কারণে 
তিনি শেষোক্তগণের নিকট হতে উত্তরাধিকাবথত্রে প্রাপ্ত ব্রক্ষবিষ্ঠার উপযোগী 

অন্রঙন্ধানপ্রণালী লৌকিক জীবনের ক্ষেত্রে কখনও প্রয়োগ করেন নি। 
সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, অর্থনীতি প্রভৃতির সহিত জড়িত' সমশ্তাগুলির বিশ্লেষণ ও 
সমাধানের প্রসঙ্গে তাকে কোথাও শান্ত্প্রমাণের দোহাই দিতে দেখা যায় না। 

এখানে তিনি পরিপূর্ণ যুক্তিবাদী | এই যুক্তিবাদে তীর প্রথম দীক্ষা ইসলামের 
মৃতাজিল সম্প্রদায়ের শান্তর থেকে। উত্তরকালে এই মনোভাব পুষ্ট ও 

সম্প্রসারিত হয়েছিল পাশ্চাতা জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে। আধাত্মিক ও 
লৌকিক জীবন ত্বার নিকট ছিল ছুই স্বতন্ত্র অনুসন্ধানের ক্ষেত্র। অবস্ঠ যৌবনে 
রচিত “তুহ ফাৎ-উল-মুওয়াহিদিন্' গ্রন্থে তিনি যুক্তিবাঁদের প্রয়োগকালে এই 
দুইয়ের মধো সীমারেখা টানেন নি-_-নিবিচারে শান্তপ্রমাণকে অস্বীকার 
করে নিছক যুক্তির সাহায্যে জীবনের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক উভয় দিকেরই 
বিচার করেছিলেন । পববর্তা জীবনের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুভবের 
বৈশিষ্টা স্বীকার করে তিনি এ বিষয়ে শান্তপ্রমাণকে প্রধান ও যুক্তিকে তার 
সহায়ক গণ্য করেন? কিস্তু লৌকিক জীবন ও জগৎ সম্পর্কে পূর্বের ন্যায়ই 
যুক্তির সার্বভৌমত্বে তাঁর আস্থা অটুট ছিল। সেখানে শান্বপ্রমাণের কোনও 
স্থান ছিল না। আধ্াত্মিক ও লৌকিক জিজ্ঞাসাহয়ের প্ররূতিগত প্রতেদ ও 
উভযক্ষেত্রে অনুসরণীয় প্রণালীহয়ের স্বাতন্থ্য সম্পর্কে তার এই সচেতন 
মনোভাবের উৎস নি:সন্দেহে তীর স্বীকৃত তৃতীয় উপায়-_যাকে তিনি নাম 
দিয়েছিলেন “সহজ বুদ্ধি' বা ০970007, 8611861 একে স্বতন্ত্র গ্রমাণ বা 
তর্ককৌশল হিসাবে পূর্ববর্তী ভান্তকারের! কোনও স্থান দেন নি। এর স্থীুতি 
ামমোহনের আধুনিক যুগোপযোগী পরিপূর্ণ জীবনজিজ্ঞাদার অন্ততম বৈশিষ্টয। 
নবস্ত একথা সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েও এখানে শংকরের একটি তাৎপর্বপূরণ 
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উক্তির প্রতি দৃষ্টি মাকর্ষণ কর] যেতে পারে। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-ভাস্ের 
ভূমিকায় তিনি বলেছেন, যা দুষ্ট বিষয়, অর্থাৎ ইহলোকে ইষ্টপ্রার্থি ও অনিষ্ট 
পরিহারের উপায়, তা প্রতাক্ষ ও অনুমান প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারাই জান যেতে 

পাবে; তার জন্য শ্রতিপ্রমাণ অন্বেষণ করবার প্রয়োজন নেই (দৃষ্টবিষয়ে 
চ ইষ্টানিষ্টপ্রার্ধিপরিহারোপ্রায়জ্ঞানন্ত প্রত্যক্ষান্গমানাভ্যামেব সিচ্ধত্বাৎ ন 
আগমান্বেষণ1 )।৫১ক রামমোহন যেখানে ব্ক্তিগত ও সামাজিক স্তরের 

ব্যাবহারিক জীবনে শান্ত্প্রমাণকে সম্পূর্ণ পরিহার করে যুক্তিকে আশ্রয় 
করেছেন সেখানে শংকরের এই উক্তিটি যে তার মনকে একেবারেই স্পর্শ 

করেনি তা জোর করে বলা যায় না। | 
মুখাত যে গ্রন্থগুলি অবলম্ধন করে রামমোহন বৈদাস্তিক ততবব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত 

হয়েছিলেন_-তা হুল পাঁচখানি উপনিষদের ভূমিকাসহ অন্গবাদ ; ত্রন্ধসুত্রের 
“বেদাস্তগ্রন্থ'শীষফক ভাস্ত ও “বেদাস্তসার' নামধেয় তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ; ও 

ভগবদ্গীতার ছন্দোবদ্ধ বঙ্গান্বাদ। এর মধ্যে গীতার অন্বাদখানি পাওয়া যায় 

নি। সুতরাং তত্বব্যাখ্যাতারূপে রামমোহনের মূল্যায়ন তার ব্রহ্ষন্থত্রভান্য ও 

অনূদিত উপনিষদ্গুলির সাহায্যেই করতে হবে; অবশ্য প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে 

বিচারমূলক তার গ্রন্থগুলি থেকেও এ বিষয়ে সাহায্য পাওয়। যাবে। পূর্বেই 
নানা সাক্ষাপ্রমাণের সাহায্যে দেখানে। হয়েছে যে উনবিংশ শতকের 

দ্বিতীয় দশকে রামমোহন যখন ব্দোস্তের ব্যাখ্যা ও প্রচারে প্রবৃত্ত হন তখন 

বঙ্গীয় পণ্ডিতসমাজে বেদাস্তের পঠন-পাঠন সম্পূর্ন অজ্ঞাত না হলেও তার ধার! 
ছিল আত ক্ষীণ। প্রকাশ্ত বেদাস্ত আলোচনায় বা বাংল! ভাষায় এ সম্পর্কে 

রচন। প্রকাশে, পণ্ডিতগণের মধ্যে অত্যক্পসংখাক ধারা উক্ত শাস্ত্রের সঙ্গে 

পরিচিতও ছিলেন-তারাও ছিলেন ম্পষ্টত অনিচ্ছুক । এ বিষয়ে ইউরোপীয় 
প্রাচাবিদ্মহলেও তখন পর্যস্ত ব্যাপক উদ্যম দেখা! যায় না। উপনিষদ্কে 

বেদাস্তশান্ত্রের শ্রুতিপ্রস্থান বলা হয়। বাষমোহন কর্তৃক বাংলা ও ইংরেজি 

ভাষায় উপনিষদের অন্বাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হবার পূর্বে--অষ্টাদশ শতকের 
শেষ দশকে-_সার উইলিয়ম জোন্স ঈশোপনিবদের একখানি ইংরেজি অনুবাদ 
প্রকাশ করেছিলেন ।*২ এর কিছুকাল পরে ১৮০৫ গ্রীষ্টাবধে হেনরী টমাস 

কোলক্রক এঁতবেয় উপনিষদের এক ইংরেজি অনুবাদ “এদিয়াটিক রিসার্চেদ্; 
অষ্টম খণ্ডে প্রকাশিত “বেদ” সম্পকিত তার বিখ্যাত নিবন্ধের অস্তভুক্ত 
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করেন ।*২ক পরধৎদর ( ১৮*৬) শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদ্রী ও 

ফে!্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক উইলিয়ম কেরী তাঁর ইংরেজিতে রচিত 
সংস্কৃত ভাষার ব্যাকত্বণে সংস্কৃত পদবিন্যাসপ্রকরণের অন্যতম দৃষ্টাস্তস্বরূপ ইংরেজি 
অন্থবাদসহ ঈশোপনিষদ্খানি মুত্রিত করেন।৫৩ ুখানি মান্র উপনিষদূকে 

অবলম্বন করে এই ছু'একটি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে বামমোহনের পূর্বে এ 
দেশে উপনিষদ্ প্রচারের অপর কোনও উল্লেখযোগা নিদর্শন পাওয়া যায় না। 

এ কথাও ম্মরণীয় জোন্স বা কেরী উপনিষদ্তত্বের কোনও ব্যাথা বা আধুনিক 
যুগপরিপ্রেক্ষিতে শপনিধদ্ ব্রহ্মবাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোনও আলোচন] তাদের 

অন্বাদের সঙ্গে যোগ করেন নি। ভারতে উপনিষদ্চর্চার যে ধারা শংকর 

প্রমুখ বিভিন্ন ভাস্যকারগণের মাধামে আধুনিক কাল পর্যস্ত প্রবাহিত তার সঙ্গেও 
এদের পরিচয়ের কোনও প্রমাণ নেই । কোনও ভাষ্বেরই তীরা উল্লেখ কষেন 

নি। অন্য পক্ষে রামমোহনের উদ্দেশ্ট ছিল উপনিষদ-প্রোক্ত ব্রন্মবাদকে জাতীয় 

জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে তার প্রভাবে জাতির পুনকুজ্জীবন ও পুনর্গঠন সাধন। 
ঈশোপনিষৎএর বঙ্গান্গবাদের মুখবন্ধে তিনি ম্পষ্ট বলেছেন : “এই সকল 
উপনিষদ্কে শ্রবণ এবং পাঠ করিয়া তাহার অর্থকে পুনঃ পুনঃ চিন্তন করিলে 
ইহার তীশ্পর্য বোধ হয়। কেবল ইতিহাসের ন্যায় পাঠ করিলে বিশেষ 
অর্থবোধ হইতে পারে না; অতএব নিবেদন ইহার অর্থে যথার্থ মনোযোগ 
করিবেন ।”'* মনন ও নির্দিধাঁসন ছাড়া শান্্রপাঠ যে সম্পূর্ণ হয় নাঁ_ 
এই উক্তিতে চিরন্তন সেই ভারতীয় মনোভাবই প্রতিফলিত। বেদাস্তের 
্বৃতিপ্রস্থানরূপে পরিচিত ভগবদ্গীতা বামমোহনের কালে উপনিষদ্ অপেক্ষা 
কিছু অধিক পরিমাণে অঙন্গবীলিত হুত যদিও টোল চতুষ্পাীতে প্রচলিত 
বেদান্তের পাঠক্রমে যে এর বিশেষ কোনও স্থান ছিল না তা আমরা 

পূর্বে দেখেছি। পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদ্গণের মধ্যে চার্শস উইলকিন্দ ১৭৮৫ 

শরষ্টাব্দে গীতার ইংরেজি অন্থবাদ প্রকাশ করেছিলেন । ত৷ ছাড়া রামমোহনের 

উক্তি থেকেই জানা যায়, তার সময়ে তার নিজের অধুনালুপ্ত অন্থবাদ 
ভিন্ন এর কয়েকটি বাংল! ও হিন্দস্থানী অন্থ্বাদ প্রচলিত ছিল।* কিন্ত 
আধুনিক যুগে ব্রহ্মবাদের স্থাপনে ও সামাজিক প্রশ্রের বিচারে বেদাস্তের অঙ্গরূপে 

রামমোহন তার অন্যান্ত বিচাবগ্রন্থসমহে গীতার তত্ব ঘে ভাবে প্রয়োগ করেছেন 
সে প্রণালী এক দিকে পূর্ববর্তী শংকর বামান্থুজ প্রভৃতি বিখ্যাত আচার্যগণকে 
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ও অন্য দিকে বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দ, টিলক প্রভৃতি উত্তরকালীন মনন্বী গীতাভাস্ত- 
কারগণকে ম্মরণ করিয়ে দেয়। বাদরায়ণ-রচিত ব্রহ্ষস্থত্র বেদাস্তশান্ত্ের 

্যায়প্রস্বানরূপে প্রসিদ্ধ। আধুনিক কালে ভারতবর্মে রামমোহনই ব্রহ্ষস্থত্রের 
প্রথম ভাষ্রকার। তার পর্বে প্রাচীন ধারায় ব্রন্ধস্থত্রের শেষ ভাষা রচিত হয় 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওড়িশাবাসী গৌড়ীয় বৈধণব-সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত বলদেৰ 

বিদ্যাডৃষণ কর্তৃক। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি বা সিদ্ধান্তের দিক থেকে বলদেব ছিলেন 
সম্পূর্ণ মধাঘুগীয়_ তার সঙ্গে রামমোহনের দূরতম সাদৃশ্যও ছিল না। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণ সভাস্ ত্রহ্গস্থত্রের বিস্তারিত আলোচন! আরম্ভ করেন বামমোহনের 

অনেক পরে। বস্তত সব দ্দিক বিচার কবলে স্বীকার করতে হয় বেদাস্ত অধায়ন 

ও এর তবব্যাখার পথে রামমোহনকে পর্বতপ্রমাণ বাধা অতিক্রম করে প্রায় 

একক গ্রচেষ্টায় অগ্রসর হতে হয়েছিল। দেশীয় বা পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে 

তখন পর্যন্ত প্রকাশ্য বেদাস্তচর্চার এক স্বাভাবিক পরিমগ্ডল স্থ্টি হয় নি। স্থতরাং 

সহায়ক পরিপ্রেক্ষিত বিদ্কমান থাকলে এই ক্ষেত্রে তার অধ্যয়ন, অঙ্ুশীলন, 

মনন, চিন্তন ও প্রচার যত স্বচ্ছন্দ হতে পারত, তা হয় নি। এই কারণেই 
বেদাস্তশাস্ত্রে যে স্ুবিস্তীর্ণ অধায়ন, অনায়াস অধিকার ও গভীর অস্তর্ষ্টির পরিচয় 
তার গ্রন্থ গুলিতে পাওয়া যায় তা অতি বিশ্ময়কর মনে হয় । 

' পূর্বে বল! হয়েছে বেদাস্তের যুগোপযোগী নৃতন ব্যাখা! দেবার প্রয়োজন 

অতি গভীরভাবে অন্ভৰ করলেও রামমোহন এই ব্যাখ্যার যে পদ্ধতি অবলম্বন 

করেছিলেন তা সম্পূর্ণভাবে বেদান্তের প্রাক্তন আচার্ধগণের নির্দিষ্ট পদ্ধতির 
অন্ুসাধী । শেষোক্তগণের মধ্যে শংকরের প্রভাবই তাঁর উপর সর্বাধিক । 

কি উপনিষদের অন্থবাদে, কি ব্র্স্ত্রভাস্তে তিনি অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে শংকরের 
বাথাকে অন্থুমরণ করেছেন, যদিও শংকরের সঙ্গে কোনও কোনও বিষয়ে তার 

দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থকাও লক্ষণীয় । ব্রদ্বনুত্রতাস্তের ও কেন, কঠ ও মাওঁকা 
উপনিষদের বঙ্গান্থবাদের ভূমিকায় তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত শংকরের 
শামোল্পেখ করতে দেখা যায়।** এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা৷ আবশ্যক রামমোহন 
ব্রহ্ম যে পাঠ গ্রহণ করেছেন তার সঙ্গে শংকর-অবলঘ্িত পাঠের ঈষৎ 
প্রভেদ লক্ষিত হয়। ব্রহ্ধস্থত্রের অন্তর্গত স্ুত্রগুলির সংখ্য। সম্পর্কে ভাস্তকারগণ 
অবস্ত একমত নন। প্রচলিত ধারণ! অন্্যায়ী এই সুত্রনংখা। পাঁচশ পঞ্জাশ। 
রামম়োহছনণও সে কথা জানতেন, এবং অন্তত তিন স্থানে এই প্রথাগত ধারণাৰ 
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উল্লেখ করেছেন ।** কিন্তু কাত ভাম্তরচনাকালে তিনি স্ম্্রংখা। ধবেছেন 
পাঁচশ আটাল্ন। এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেননা এক নিম্বার্ক 

ভিন্ন কোনও ভাস্তকারই স্থত্রের সংখ্যা পাঁচশ পঞ্চাশ ধরেন নি, কেউ নিয়েছেন 
বেশি, কেউ কম।ধ৮ শংকরের হিসাবে স্ুত্রসংখা!। পাচশ পঞ্চান্ন। 

ভা্কারগণের মধ্যে এই পাঠভেদ অবশ্ঠ খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কখনও 

দেখা যায় কোনও ভাম্তকার একটি শ্থত্রকে ছুই ভাগে বিভক্ত করে দুটি পক 

সৃত্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন; কোথাও বা! একটি বিশেষ স্জ্মের শেষ শব্দটি 

পরবর্তী স্থত্রের প্রথমে যুক্ত হওয়ায় ছুটি স্বত্রের পাঠই ঈষৎ পরিবর্তিত হয়েছে। 
এতে মাঝে মাঝে ভাষ্তকারগণের মধ নিজ নিজ মতান্ছ্যায়ী বাখার তারতমাও 

ঘটেছে । শংকর তার ভাষ্যে সম্ভবত এই কথা মনে বেখেই বলেছেন, 

এক ভাব্যকারের মতে যেটি দিদ্ধাস্ত, অপরগণের মতে সেইটিই পূর্বপক্ষ ।4৯ 
্রহ্ষস্থত্রের শংকর-অবলগ্থিত পাঠের সঙ্গে রামমোহন-গৃহীত পাঠের পার্থকা 
নিয়রূপ £ 

১. রামমোহন-ভাম্য : ২ ৩. ১৯: 'যুক্কেশ্ট? ; শাংকব-ভাস্ে এই সুত্র নেই। 

২, শাংকর-ভাষ্য : ২. ৪ ৩: “তৎ প্রাক শ্রুতেশ্ট ; রামমোহন-ভাষ্যে এই স্ুত্ 

নেই। 
৩. বামমোহন-ভাষা : ৩. ২ ২৫: প্রিকাশাদিবচ্চাবৈশেষাম্? ; ৩. ২. ২৬ : 

প্রকাঁশশ্চ কর্মণযভ্যাসাৎ” ; শাংকর-ভাষা : ৩. ২. ২৫এ দুটি স্থত্রকে একক 
করে একটি সুত্র হিসাবে প্রহণ করা হয়েছে : (প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষাং 

প্রকাশশ্চ কর্মণাভ্যাপাৎ” ; সুতরাং রামমোহনের তৃতীয় অধায়ের দ্বিতীয় 

পাদের ২৬ সংখ্যক স্ুত্রটি অতিরিক্ত দাঁড়াচ্ছে। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য 

দ্বৈতবাঁদী আচার্য মধ্ব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভাষ্যকার বলদেৰ 
বিষ্ভাভূষণকেও ৩. ২. ২৫ সংখ্াক ুত্রটিকে অন্ুক্নপ ভাবে দ্বিধাবিভক্ত করতে 
দেখা যাঁয়। রামমোহন এই পাঠ অন্গসরণ করেছিলেন । 

৪. বামমোহন-ভাষা £ ৩. ২, ৪৩. 'মায়িকত্বাত্ত ন বৈষমাং' ; শাংকর-ভাষো 

এই স্থত্র নেই। 
৫. রামমোহন-ভাষা : ৩, ৩, ৩ : হিরন 

৩. ৩. ৪ : *শরবচ্চ তক্নিয্মঃ ॥ সলিলবচ্চ তঙ্গিয়ম£ ; শাংকর-ভাষ্যে তৃতীয় 

অধ্যায়ের তৃতীয় পাঁদের রামমোহন-প্রদত্ত চতুর্থ সুত্র ন্বতন্থভাবে ধরা হয় 

১১৬ 



নি। শংকর এই পাদের তৃতীয় স্ত্রের যে পাঠ দিয়েছেন তা এই : 
“স্বাধ্ায়শ্ত তথাহেন হি সমাচারেহধিকারাচ্চ সববচ্চ তন্নিয়ম: | এই স্কত্রটির 

১২৬ 

পাঠ সম্পর্কে ভাষ্যকারগণের মধো কিছুট] পার্থক্য দেখা যায় । বামানুজধূত 

পাঠ শংকরের সঙ্গে মেলে। অপর পক্ষে ভেদাভেদবাদী ভাষাকার ভাস্কর 

“সববচ্চ তনিয়মঃ' অংশের স্থলে পড়েছেন “সলিলবচ্চ তন্নিয়ম: | দ্বৈতবাদী 

অর্ধ “সলিলবচ্চ ভঙ্গিয়ম:, অংশটিকে তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের চতুর্থ 

সত্রূপে উল্লেখ করেছেন। স্পষ্ট বোঝা যায় “সলিলবচ্চ তন্গিয়মঃ' এই 
পাঠাস্তরের এতিহ্ যথেষ্ট প্রাচীন । অচিস্ত্য-ভেদাভেদবাদী বলদেৰ 
বিষ্যাভূষণ শংকর অবলদ্িত ৩. ৩ ৩. সংখাক স্থত্রটিকে বিভক্ত করে দুটি 
স্থত্রে পরিণত করেছেন যথা : স্বাধ্যায়ন্ত তথাত্বেন হি সমাচারেইধিকারাচ্চ' 

(৩. ৩. ৩.) পববচ্চ তত্লিয়মঃ (৩.৩ ৪.) যাঁর সঙ্গে রামমোহনকূত 

উক্ত স্ুত্রবিভাগের সাদৃশ্ঠ পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে রামমোহন অবলম্গিত 

পাঠ বিচার করলে দেখা যায় তিনি শংকর প্রদত্ত স্থত্রটিকে ' ৩. ৩. ৩) 
দ্বিখণ্ডিত করে তার শেষাংশ ( শরবচ্চ তন্লিয়ম: ) পরবর্তী চতুর্থ স্থত্রের সঙ্গে 
যুক্ত করেছেন এবং চতুর্থ স্তরের শেষাংশরূপে গ্রহণ করেছেন ভাস্কর ও 
মধ্ৰ প্রদত্ত অপর একটি স্থত্র বা স্থত্রাংশ (সলিলবচ্চ তন্লিয়ম: )। সুতরাং 

তার ভাষ্যে সমগ্রটি একটি অতিরিক্ত সুত্র হিসাবে সংযোজিত হয়েছে । 

এখানে উল্লেখ করতে হয়, রামমোহন-ভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের 

চতুর্থ স্থত্রের প্রথমাংশ রূপে তার গ্রস্থাবলীর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষৎ সংস্করণে 

যা মুদ্রিত হয়েছে তা ম্পষ্টত মূদ্রণ-প্রমাদ। অংশটির প্রত পাঠ 'শরবচ্চ 
তম্নিয়ম:” নয়, “লববচ্চ তত্িয়ম:? | “সব শব্দটি এখাঁনে অথর্ববেদাধায়িগণ 

অনুষ্ঠিত সৌর্ধ হতে শতৌদন অবধি সাতটি হোমক্রিয়! অর্থে বাবহৃত হয়েছে 
এবং সকল ভাষ্যকারই এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। বরামমোহনও যে এ 
বিষয়ে বাতিক্রম নন তা ত্বার এই স্ত্রাংশের ব্যাখ্যা থেকেই প্রমাণিত 
হয়, : শর [?1 অর্থাৎ সপ্ত হোম যেমন আথর্বণিকর্দের নিয়ম সেইরূপ 
মুণ্কাধ্যয়নেতে শিবোঙ্গারত্রতের নিয়ম হয়।' “শর” শব্দটি এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ 

অর্থহীন। মুল পাওুলিপিতে যে সংস্কৃতে বাংলায় উতয়ন্ত্র €দব” শব ছিল 
অর্থব্যাখ্যার সঙ্গে ু ত্রাংশটি মিলিয়ে পড়লে তা ম্পষ্ট বোঝা যাঁয়। দুঃখের 
বিষয় বামমোহন-গ্রস্থাবলীর কোনও সম্পাদকই মুদ্রিত গ্রন্থে মূল ও ভাষ্যের 



এই বিরোধ লক্ষা করেন নি এবং তাদুযায়ী গ্ররুত পাঠ নির্ণয়ের প্রয়াস 

পান নি। 
৬. এ ভিন্ন আরও কয়েকটি স্ত্রে শংকর ও বামমোহনের মধ্যে পাঠের সামান্য 

তারতমা লক্ষিত হয় যেমন, শংকর (৩. ২. ১৮): "অতএব চোপমা 

কুর্যকাদিবৎ' ; রামমোহন (৩. ২ ১৮): “অতএবোপমা হুর্ধকাদিবৎ, ; 
শংকর (৩. ৩.৮): িংজ্ঞাতশ্চেতদুক্তমন্তি তদপি' ; রামমোহন-ভাষো 
এটি পরবর্তী স্ত্র (৩.৩. ৯): িংজ্ঞাতশ্চেত্ুক্তমন্তি তু তদপি' ; শংকর 
( ৩. ৩. ৬৬ ) : 'দর্শনাৎ' ; বামমোহন-ভাষ্যে এটি পরবত্তণ স্থত্র (৩. ৩. ৬৭) : 

দর্শনাচ্চ' ; ইত্যাদি। এগুলি চ-বা-তু'র গুরুত্বশৃন্ত অকিঞ্চিৎকর পার্থক্যমাত্র। 
স্বতরাং দেখা যাচ্ছে, পূর্ববর্তী বেদাস্ততাষাকারগণের মধো আচার্ধ শংকরকে 

সর্বাধিক মান্ত করলেও, রামমোহন ১৮১৫ গ্রীষ্টাবে তার “বেদাস্তগ্রন্থ' প্রকাশ- 

কালে ক্রন্মন্থত্রের যে পাঠ অবলঙ্বন করেছিলেন তা! সর্বাংশে শংকর-প্রদত্ত পাঠ 

নয়। কোনও কোনও স্থলে তার পাঠ বা স্ুত্রবিভাগ ভাস্কর মধ্য ও বলদেব 
বিদ্যাভৃষণের সঙ্গেও মিলছে। এটি অবশ্য আশ্চর্ধের বিষয় নয়, কেননা গোঁড়ীয় 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্ষে মধ্বসম্প্রদীয়ের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং ওড়িশার অধিবাসী 
বলদেব তো স্বয়ং ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই ভাষ্যকার । রামমোহন 
যেখানে বেদাস্তচর্চা করেছিলেন, সেই পূর্বভারতে, এই ছুই আচাধ সম্যক পরিচিত 
ছিলেন, ও অঙ্থুমান করতে বাধা নেই সাধারণ টোল-চতুষ্পাঠীর পাঠক্রমের 
অস্তভুক্তি না হলেও তাঁদের ভাষাছয়েরও__অস্তত পক্ষে গোঁড়ীয় বৈষ্ণব 
সমাজে-_বহুল প্রচলন ছিল। সেহেতু তাদের অবলদ্বিত পাঠের সঙ্গে ঘে 
নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান রামমোহনের পরিচয় থাকবে এটা স্বাভাবিক, 
যদিচ ব্রহ্মতত্ববিষয়ক বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের রামমোহন ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্ত 
মনে হয়, মূলত এ বিষয়ে রামমোহনের মনে কিছু অতৃপ্তি থেকে গিয়েছিল এবং 
শংকর-অবলম্ষিত ব্রহ্মসত্রের বিশ্তুদ্ধ পাঠের অন্বেষণে তিনি তার স্বীয় বেদাস্ত- 

ভাষ্য প্রকাশের (১৮১৫ ) পরেও বিরত হন নি। এই প্রচেষ্টাই ত্বাকে 

প্রণোর্দিত করেছিল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বু অন্সন্ধানে ও যত্বে সমগ্র শাঁংকর-ভাষ্য 

সমেত ব্রন্মস্ত্রের একটি স্থবৃহত সংস্করণ বঙ্গাক্ষবে প্রকাশ করতে। দেখা যায়, 
এই গ্রন্থে তিনি আগ্মোপাস্ত শংকর-অবলছিত ব্বসত্রের পাঠই গ্রহণ করেছেন 
এবং এখানে স্ুত্রসংখ্যাও ব্বভাবত পাঁচশ পুষ্চান্ন। যতদূর জানা যাচ্ছে 

১৭১ 



্রক্ষস্থত্রের শংকর-রুত স্থবিখাত ভাষোর এটিই সর্বপ্রথম মুত্রিত সংস্করণ এবং 

এর সম্পাদন! ও প্রকাশ রামমোহনের এক অক্ষয় কীন্তি।*১ মনে রাখতে হবে, 

্রহ্মস্তত্রের পাঠ সম্পর্কে শংকর ও রামমোহনের পারম্পবিক পার্থক্যের সবগুলি 

সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়, ভাঁষাকারগণের মধো এই জাতীয় পাঠভেদ অভূতপূর্বও 

নয়। তবে সমগ্র বিচারে রামমোহন-অবলম্ঘিত “সলিলবচ্চ তঙ্গিয়মঃ (৩. ৩. ৪) 

পাঠের যে তার নিজন্ব তব্বসিদ্ধান্তের দিক দিয়ে কিছু গুরুত্ব ছিল, আলোচনা- 

প্রসঙ্গে তা দেখা যাবে। 

তত্বব্যাখ্যাতারূপে রামমোহনকে বিচার করতে অগ্রসর হলে প্রথমেই আচার 
শংকরের প্রতি তার অতি সশ্রদ্ধ মনোভাব আমাদের দুষ্টি আকর্ণ করে। তার 

প্রথম কারণ নিশ্চয় এই যে প্রাক্তন বেদাস্তাচার্গণের মধো শংকর বেদাস্তশান্ত্রের 

সম্পূর্ণ ব্রদ্ষপর বযাখাযাই করেছিলেন। তিনি একটি মাত্র তত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, 
তা নিগুণ অদ্বৈত ব্রহ্ম। এই ক্রদ্ধকে তিনি কোনও প্রকার বৈশিষ্ট বা 

সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা সীমিত করেন নি। তার মতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে 
সমন্ত দেবদেবী মিথ্যা; ব্রহ্মজ্ঞানলাভের নিমিত্ত যাগধজ্ঞপূজার্চন। প্রস্ৃতি পর্ববিধ 
শ্রোত ও শ্মার্ত কর্ম ও বিধিনিষেধাদি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। অপর পক্ষে 
শংকরোত্তর অধিকাংশ তাষাকারই বেদীস্তের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বাখ্যা 
করেছেন । বিশিষ্টাইৈতবাদী রামান্জের মতে ব্রহ্ম ও বিষণ অভিন্ন ; দ্বৈতাদ্বৈত- 
বাদী নিম্বার্কও বেদাস্তের ব্রহ্ম ও ভক্তগণের উপাস্ত বিষ্ণুর মধ্য কোনও প্রভেদ 
দ্বেখেন নি) বাধারুষ্ণের যুগলরপ নিষ্ধার্ক-সম্প্রদ্দায়ের উপাস্ত ; দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্ধ 

বলেন যিনি ব্রন্ম তিনিই বৈকুঠলোকবাসী বিষ বা হরি; শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লত 
ব্রদ্ধের সক্ষে গোলকাধিপতি কৃষ্ণের অভিন্বত্ব প্রতিপাদন করেছেন ; গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভাষাকার অচিন্তাভেদাভেদবাদী বলদেবও তাই ; অপর পক্ষে 

শৈব সম্প্রদায়ের আচার্ধ প্রীকণ্ঠের ব্রন্ধস্থত্রভাষ্যান্ছসাঁরে শিবই পরক্রহ্ধ । তদুপরি 

উক্ত সাম্প্রদ্দায়িক ভাষাসমূহে, বিশেষত বৈষ্ণব ভাষাগুলির যধো, সাকার উপাসন। 

অতাধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও সাকার উপাসনার 

ঘোর বিরোধী আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন রামমোহনের নিকট তাই এগুলির যুক্ধি 
ও সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নি। অপর পক্ষে শংকরের অপেক্ষারত 

মুক্ত, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টি তার সঙ্গে চিত্তের নিবিড় যোগস্থাপনের পক্ষে 
বামমোহনের সহায়ক হয়েছিল 

১৭৭ 



বেবি! 11 ১৮৪ 

বধৃতসূতাবানাম্যথাবতৃতত্বতাববৃপৃসঙ্কৃঃ | এবং আীবাদিহপদার্েছেক মিন্ধম্মি 

নিসস্বাসতূয়োর্বিকজয়োরসন্তরবাৎ সবচৈকমিন্ ধম্মেংসনু ুসএধর্ারসযাস শব! 
দসতেগৈবং অব্বস্যাসন্তবাদসঙ্গতনিদ্সার্ফততনত' | এতেনৈকামেকনিত/ 
নিড/ব/তিত্িক্তাবঃতিরিভাদবেকাস্তাতুঠপগমানিরাকৃতামসতরযাঃ | যতৃপ্দল 

স্জ্ঞকেতেঠাণুভ/ংসন্্াভাংসভতবনীতিকল্রয়স্তিতৎপর্থে শৈবাণুবাদনিরাকরঃণল 

দিরাকভন্তব ভীত/তোনপূথব্বিরাকরণায়পুযত/তে ৬ ॥ এবংচান্াকাৎস্ব/ 

॥ ৫.0 ৩৩ ॥ যৈকষিন্বর্থিণিবি কক্ধবর্মসস্ভ বাহোবঃসণাাদেপ্সন্তঃ এবনা 
আ্রনোপিকীবমঠাকাত্ররএনপরোদোধংপ্নজঃতে | কথ শরীরপরিমাণোহিজী 
বইতঠার্থতানব/স্থে ৷ শরীরপরিমাণতায়াঞ্চসতঠানকুত্ণস্বাৎ সর্বগতঃপরি টি 
আম্মেতততোঘটাদিধদটি ত/হবনাত্মনঃপূসজেতত 1 শরীরাণাধ্চানবনহ্কিতপরিনা 
গতান্মনুষ্যজীবোননৃষ/শরীরপরিমাশেোভূহাপূনঃকেনচিতকর্মবিপাকেনহন্তি সম্মন 

পরার ব্মকৃত সু হস্তিশরীর'বগাণু য়া পৃতিং ্াজন্যচপৃাপু বন্কৃত সুঃপুত্িকাশনী 

রেষ-বীয়েত। সনানএএকস্মিপি ন্মনিকৌনারযৌবনন্থাবিবেশদোষ:1 নদে 
তত অনস্থাবয়বোদ্ীবঃতস/ভ এবাবয়ৰা অল্লেশরীরে সফূচেযমই(তাবিকসেযূরিতি 
(তেযা*প্নর নস্তানাৎক্্রীবাবয়বানা"সমানদেশব*পুণ্তিহনে/তরানবেতিবক্তব/* 
।পৃতিষাতেভাবন্বানস্তা বয়বাংপরিচিমেছেশেসমীয়েবন্। অপৃতিঘ।তেপে/কা বয় 
বছেশতোপপত্রে:সর্বেধানবয়বানা"পৃথিমানৃপপত্তেছীবিসঠাণ্মাই গুন ;স ঢা 
২। অপিচশরীরমাত্রপরিচিানা*্জীবাবয়বানামানভ্ত/*নোৎপুফি বনপিশক/" 
॥ অন্ষপর্য/ায়েণবৃহ্চ্রী রপৃতিপাত্তৌকেচিন্জীবাবয়বাউপগচুস্তি তনুশরীরপৃতি৭ 

ভৌচকেচিহ্বপগচূভ্ভী হ/চেঠত তত্বাপু/চ/তে ॥ ০100 নচপর্ধঠায়াদপ/বিরোধোবি 
কারাদিত/ত 1৬ 0 ৩৫ 11 নচপর্য্ায়েগাপঠবয়ঠবাশগমাপানা তানের তে 

কপরিনাণভুণ্ক্ীবসঠাবিরোধেলোপপাদবিত্তংশক/তে কঃ বিকারাদিদোষপঞ্জ 

জাত | অবয়বোপপমাপগমাত/াংহানিশ যাপ্র্তজলওা/পক্ীয়নাণস)চভীৰ 
অ/বিক্রিয়াবৃংতাবদপরিহার্” বিক্িয়াবত্চম্ম।ঈি বনিত/হৃপ্বজেতত ও 

তশ্বন্ধমোক্ষাতৃঠপগমোবাধে/ত কর্মাই্ইকপরিবেিতন/জীরস/ল।বৃবৎস'সার 

সাপরেছিমপরুস/বদ্ধনোচেকাদুদ্থ পামিহুন্তবভীতি * কিকান/ত আগচংতা মপগচ, 

রামমোহন কর্তৃক ১৮১৮ শ্রীষ্টীকে'কঙ্গিকাতা৷ থেকে প্রকাশিত 

ব্রহ্ম সৃত্র-শাংকর ভান্তের এক পৃষ্ঠা । . 
সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগার, কলিকাত1। 





শাংকর ভাস্তের প্রতি রামমোহনের আকুষ্ট হবার দ্বিতীয় কারণ নি:সন্দেছে 
এই যে পূর্বতন ভাষ্তকারগণের মধো সম্ভবত একমাত্র শংকরই বহুল পরিমাণে 

পৌরাণিক প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। নিজ সিদ্ধান্তসমূহের স্থাপনে তিনি 
তার বিভিন্ন গ্রন্থে যে-সকল শান্ত্বচন উদ্ধার করেছেন তার মধো প্রচলিত 

পুরাণগুলি প্রায় অনুল্লিখিত। এমন-কি, বৃহদারণাকোপনিষদের দ্বিতীয় 

অধায়ভুক্ত চতুর্থ ( মৈত্রেয়ী ) ব্রাহ্মণের এক অংশে উল্লিখিত “পুরাণ” শবের 
বাখাপ্রসঙ্গে তিনি ইঙ্গিত করেছেন পুরাণ অর্থে পুরাবৃত্তপ্রকাশক বিবরণ” ; 

এবং নিজমতসমর্থনে দৃষ্টাস্তরূপে, প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণের উল্লেখমাত্র না করে 
তৈত্তিরীয় উপনিষদ ( দ্বিতীয় বল্পী, সপ্তম অন্থবাক )এর বচন উদ্ধৃত করেছেন : 

“অসন্ধ! ইদমগ্র আসীৎ" (এই জগৎ আদৌ অসৎ ছিল )।* শংকরের সমগ্র 
শান্্রবিচার মুখাত শ্রুতিনির্ভর, এবং সে ক্ষেত্রেও প্রাধান্য পেয়েছে শ্রুতির 

জ্ঞানকাণ্ড। তীর উদ্ধৃত প্রায় সকল শান্ত্রবাকাই চয়ন করা হয়েছে শ্রুতি থেকে। 

রাধাকষ্ণন তাঁর সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন: “ন০ 0160 0০ 00 
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[08:০0 0001) 0৫ 006 [07921718705 1”১৩ অপর পক্ষে শংকর-পরবর্ত 

বেদাস্তাচার্ধগণ যথা রামানুজ, মধ, নিগ্ার্ক, বিজ্ঞানভিক্ষু, বল্পভ, জীব গোস্বামী, 

শ্রীকর, শ্রীক*, রাধাদামোদর, বলদেব প্রভৃতি__ তাদের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে প্রচুর 
পুরাণবচন উদ্ধার করেছেন। পুরাণের এই বহুল প্রয়োগের মধো বিশেষ 

বিশেষ আচার্ধের সাম্প্রদায়িক মনোতাবও স্থপরিষ্ফুট | মধ্বের মতে পাঞ্চবান্ত 

শান্্র ও বৈষ্ণব পুরাঁণগুলির প্রামাণা চতুর্বেদের তুলা এবং শৈব শান্ত বিষ্ণুর 
আদেশে অস্ুরগণকে বিষুঢ করবার জন্যই রচিত হয়েছে । বিজ্ঞানভিক্ষু কৃর্ম- 

পুবাণের অন্তর্গত “ঈশ্বরগীতা'র এক স্বতন্ত্র ভান্ত রচনা করেছেন ।*৪ তেমনি 
পাওয়া যাচ্ছে বল্লভাচার্য রচিত ভাগবত পুরাণের টীকা “হুবোধিনী” । গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব সম্প্রদায় তো প্রথমে ভাগবত পুরাণকেই বেদাস্তন্থত্রের ভাষা গণা 
করেছিলেন এবং বুন্দাবনের স্থপপ্তিত গোম্বামিগণ সেই কারণে কোনও স্বত্ত 
বেদাস্তভাষা প্রণয়ন করেন নি। অষ্টাদশ শতাবীতে ব্রন্বন্ত্রের গোবিন্দভাষা 
রচনা করে বলদেব বিদ্যাভুষণ এই অভাব দূর করেন। জীব গোস্বামীর 
'ষট্সন্দর্ভ' প্রকৃতপক্ষে ভাগবতপুরাণেরই বিস্তারিত আলোচনা! ও বাখা]। 
জীব গোন্বামী, বাঁধদাষোদর প্রভৃতি গৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্ধগণ পুরাণণুলির 

১৭৩) 



সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক শ্রেণীবিভাগ করে বৈষ্ণব পুরাণগুলিকেই সাত্বিক 

গণা করেছিলেন এবং এই শ্রেণীর মধোও ভাগবত পুরাণকে সমগ্র শ্রুতি-স্বৃতির 
উদের্ব শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছিলেন । শরীক ভার শৈবভাষ্কে শিব-পুরাণের অন্তর্গত 

বায়বীয় সংহিতার প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন,» এবং এই শৈব সাম্প্রদায়িক 

দৃষ্টির স্পষ্টতর পরিচয় পাওয়া যায় বীরশৈব ভাম্বকার শ্রীপতি-কৃত শ্রীকর-ভাস্ত্ে, 

যেখানে গ্রন্থকার বলছেন, বেদ রচিত হবার পূর্বেই স্বয়ং শিব কর্ডুক পুরাণ রচিত 

হয়; প্রচলিত পুরাণগুলির মধ্যে শিবপুরাণই শ্রেষ্ঠ ; এবং রিষ্ণমাহাত্মা স্থচক 
অপরাপর পুরাণগুলি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ।** আলোচনাপ্রসঙ্গে পূর্বেই দেখা 
গিয়েছে রামমোহন শাস্তপ্রামাণা-বিচারকালে শ্রুতির জ্ঞানকাগুকে সর্বোচ্চ স্থান 

দিয়েছেন। পুরাণ ও তন্ত্রকে তিনি শান্তর বলে গণ্য করলেও প্রামাণ্য ও 

গুরুত্বের দিক থেকে এই শাস্তদ্বয়কে তিনি শ্রুতি অপেক্ষা অনেক নিয়মর্যাদাসম্পর 

মনে করতেন। তার স্বকৃত বেদাস্ততাস্তে ও উপনিষদের অনুবাদে ভূমিকাগুলির 
আলোচনাভাগ বাতীত তিনি কোথাও পুরাণতন্ত্রাদির কোনও বচন প্রমাণন্বরূপ 

দাখিল করেন নি। পুরাণতন্ত্রাদির প্রচুর ব্যবহার তাকে করতে দেখা যায় 

প্রধানত তার বিচারপ্রন্থগ্ুলিতে প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে তর্কপ্রসঙ্গে। অধিকন্ত 

সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার প্রতি ভার ছিল প্রবল বিরাগ ও শাস্ত্রীয় 

এতিহ্ের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে তার দৃষ্টি ছিল আধুনিক ও বিচারশীল। 
স্বতরাং তত্বগত ও এঁতিহাসিক দিক থেকে শংকরোত্তর বৈদীস্তিকগণের পুরাণ- 

সম্পকিত সিদ্ধান্ত মান্য করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রসঙ্গত বৈষ্ণব প্রতি- 

পক্ষের সঙ্গে বিচারকালে ভাগবত পুরাণকে কেন বেদাস্তস্থত্রের ভাস্তরূপে গণ্য 

করা হবে না এই প্রশ্নের উত্তরে তার তীক্ষ বিরুদ্ধ যুক্কতিগুলি স্মরণীয় ।** 

বিভিন্ন বিচারগ্রন্থে অমোঘ যুক্তি প্রয়োগ করে তিনি আরও দেখিয়েছেন : 

সাম্প্রদায়িক পুরাণগুলির সাক্ষ্য যুক্তিহীন ও পরম্পরবিরোধী ; বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রতিপাদক পুরাণ-সমূহ যেমন অন্যান্য দেবতাকে হেয় প্রতিপন্ন করে বিষ্কুমাহাত্া 

স্থাপনে তৎপর, শৈৰ পুরাণসমূহ শিবপক্ষে ও তন্ত্রাদি গ্রন্থ শক্কিপক্ষে অবিকল 
সেইরূপ ১** স্থৃতরাং এই-নকল গ্রন্থোক্ত পরম্পরপ্রতিম্পর্ধী সাম্প্রদায়িক বচনগুলি 
প্রমাণ হিসাবে শির্ভওরের অযোগা। এখানে বক্তবা, মূলত প্রমাণ হিসাবে 
পুরাণতন্ত্র অপেক্ষা শ্রুতির শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে বামমোহনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে 

শংকরমতের সাদৃশ্ঠ থাকলেও রামমোহন এই যুক্তির বিস্তারে শংকরকে অতিক্রম 
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করে গিয়েছেন। পৌবাঁণক সাক্ষ্যের অস্তর্ধিরোধ ও দুর্বলতা বিষয়ে এমন 
নিপুণ বিশ্লেষণ শংকর বা অন্ত কোনও প্রাচীন ভান্তকাবের রচনায় দেখা যায় 
ন1। এক্ষেত্রে রামমোহনের দৃষ্টি সম্পূর্ন আধুনিক | চতুর্থ অধ্যায়ে এ-সম্পর্কে 
কিছু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হবে। 

শংকরের গ্রতি রামমোহনের অসীম শ্রদ্ধার অপর কারণ নিশ্চয় ছিল 

শংকরের আপসহীন নিধিশেষ অছৈতবাদ। এই একতত্ববাদ রামমোহন স্বয়ং 

যে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন তার রচনায় এর প্রচুর নিদর্শন আছে। 
অছৈতবাদের মূল কথা হল, একমাত্র ব্রদ্ম ভিন্ন আর কোনও কিছুরই পারমাথিক 

অস্তিত্ব নেই; জীব ও জগৎমংসার মিথ্যা; মায়াগ্রস্থত অলীক ধারণাবশত 

আমরা এই বস্তজগৎকে সতা মনে কবি; কিন্তু ব্রন্মজ্ঞানের উদয় হওয়া মাক 

এই ভ্রম স্বপ্র ভাঙার মত দূর হয়ে যায়। রামমোহনের রচনাবলী বিশ্লেষণ করলে 
দেখা যায় যে শাস্ত্রব্যাখা! ও প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্ক-_ এই উভয় প্রসঙ্গেই 
তিনি শাংকর-বেদান্তের এই মূল তত্বটি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বিশেষ 

তৎপর । ত্বার এই বিষয়ক বিবিধ উক্তি থেকে কিছু কিছু চয়ন কৰে নিয়ে 

দেওয়া গেল : 

১. ব্রন্ষমের ন্ববূপলক্ষণ বেদে কহেন যে সত্য সর্বজ্ঞ এবং মিথা] জগৎ যাহার 

সত্যতা দ্বারা সতোর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে ) যেমন মিথা। সর্প সত্যরজ্ছুকে 

আশ্রয় করিয়া সর্পের ম্যায় দেখায় ।** 

২. জীব মায়াঘটিত উপাধি হইতে দূর হইলে আনন্দময় ব্রন্ম্বরূপ হয়েন এবং 
উপাধি জন্ত স্থথদুঃখের যে অনুভব হইতেছিল সে অনুভব আর হইতে 

পারে নাই ।** 
৩. যাব নামরূপময় মিথ্যা জগৎ সত্যন্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়। সত্যের 

্যায় দুষ্ট হইতেছে, যেমন মিথা। সর্প সত্য রজ্জুকে অবলম্বন করিয়! সত্যবূপে 
প্রকাশ পায় বস্তত সে রজ্জুই সর্প হয় এমৎ নহে সেইরূপ সত্ম্বরূপ যে ব্রন্ধ 

তেহে। মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক না! হয়েন এই হেতু বেদাস্তে পুনঃ ২ কহেন 
যে ব্রহ্ম বিবর্তে অথাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চমরপ দেবাদি 

স্থাবর পরস্ত জগদাকারে আত্মমায় দ্বার! প্রকাশ পায়েন।*১ 
৪, ***জগতের কারণ এবং ব্রদ্াণ্ডের ও তাবৎ শরীরের চেষ্টার কারণ যে 

পরমেশ্বর তাহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিলে সেই ব্যক্তির অবশ্য পিশ্চয় 
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হইবেক যে এই নামক্বপময় জগৎ কেবল সতান্বরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় 
করিয়া সত্যের ম্যায় প্রকাশ পাইতেছে...।"২ 

«. -- যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলে এই জাগরণের জগৎ যাহাকে এখন সতা 

করিয়া জানিতেছ ইহাকেও মিথ্যা করিয়া জানিবে এবং বিশ্বাস হইবেক যে 

সেই সত্ন্বরূপ পরমাত্মার আশ্রয়েতে মিথা! জগৎ সতোর ন্যায় প্রকাশ 
পাইতেছিল |" 

৬. একত্মন্গপশ্নতামম্মাকং আব্রন্ষস্তদ্বপর্যস্তানি যাবস্তি নামরূপাণি মায়াকারাণি 

দিক্কালাকাশবৃত্তীনি পরিমিতানি সত্যাশ্রিতানি তবস্তি কেবলং স্দধাসেন 

সতামিব প্রতীয়ন্তে, অতোহ্ধ্যাসবলাৎ সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম ।৭£ 

৭. "**পরমার্থদৃষ্টিতে ত্রন্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা---কেবল এক ব্রহ্মমাত্র সতা আর নাম- 
রূপময় জগৎকে মিথা! জানিবেন-"" 1৭৫ 

৮, দ্বিতাৰ ভাব কি মন এক ভিন্ন ছুই নয়। 

একের কল্পনা রূপ সাধকেতে কয়।৭৬ 

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দীর্শনিক সিদ্ধান্তে রামমোহন শংকরের ন্যায় নিখিশেষ 
অগ্বৈতবাদী। উৎসবানশ্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচারপ্রসঙ্গে তাকে জগৎসত্যত্ 

সম্পর্কে দ্বৈতবাদী মধ্বমত খগ্ডন করে নিথিশেষ অদ্বৈত সিদ্ধান্ত স্থাপন করতে 
দেখা যায়।'*ক তার নিকট এই একতত্ববাদের একটি অতিরিক্ত আকর্ষণ 
এই ছিল যে এর ব্বপক্ষীয় যুক্তিগুলির সাহাষো তিনি তার আজীবন পোষিত 
একেস্বরবাদী ধর্মমতকে প্রতিপক্ষগণের আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ়রূপে স্থাপনের 
স্থযোগ পেয়েছিলেন। অসাম্প্রদায়িক একতত্ববাদ তার বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদের 
প্রধান পোষক হয়েছিল। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় প্রতিপক্ষগণের সহিত 
বিচার বিষয়ক তার গ্রন্থগুলির প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। 

বেদাস্তের শাংকর-ভাষ্য ভিন্ন অন্য কোনও ভাষ্যের নিকট হতে এই সাহাষ্য 

পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কেনন! পূর্বেই বল! হয়েছে সেগুলি ছিল 

সাম্প্রদায়িক ও সাকার দেবোপাসনার সঙ্গে সংশ্িষ্ট। অপর পক্ষে শংকর- 

কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়েই রামমোহন তার প্রতিপক্ষকে স্পষ্ট বলতে পেরেছেন : 

'ব্র্ষজিজ্ঞান্থ ব্যক্তি বিকারভূত যে নামরূপ তাহাতে পরমেশ্বরের বোধ 
করিবেক না যে হেতু এক নামরূপ অন্য নায়রূপের আত্ম! হইতে পারে ন1'1** 

রামমোহনের উপর শংকরের গভীর প্রভাবের কারণগুলি অনুসন্ধান প্রসঙ্গে 
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উভয় মনীষীর চিন্তাধারায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকধণ 

করে। ব্রন্ধের নিগুণত্ শ্বরূপলক্ষণ এবং কর্মকাণ্ডের নিকষ্টতা সম্পকে 
রামমোহন শংকরের সঙ্গে একমত । জীব ও ব্রন্ষের অভেদ ও মোক্ষের স্বরূপ 

সম্পর্কেও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির কোনও পার্থক্য নেই। মুক্তি সম্পর্কে বামমোহন 
বলেন £ “**এই ভাবে মন অহঙ্কার ও চিত্তের অধিষ্ঠাতা এবং সর্বব্যাপী অথচ 

ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরক্রদ্ধ হয়েন ইহাই নিতা ধারণা করিবেন পরে মরণাস্ছে 

এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির জীব অন্থাত্র গমন না হইয়া! উপাধি হইতে সর্বপ্রকারে 

মুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্ষস্বরূপ প্রাঞ্চ হয়।””* এ উক্তি সম্পূর্ণ নিবিশেষ 

অদ্বৈতবাদ-সম্মত। কিন্তু শংকরের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধাবান হয়েও বেদাস্ত- 

বাখ্যাতারূপে রামমোহন কয়েকটি বিষয়ে সম্পূর্ণ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় 
দিয়েছিলেন। সংক্ষেপে সেগুলির আলোচনা কর। ঘেতে পারে। 

প্রাক্তন বেদাস্তচাধগণ, বিশেষত শংকর, বোস্তকে বাখ্া। করেছিলেন 

প্রধানত যতির ধন ও দর্শনদূপে । শংকর কর্ম স্বীকার করেন নি, তার মতে 

রহ্ষজ্ঞানলাভের জন্য কর্মাহষ্ঠান সম্পূর্ণ অনাবশ্ক ; আর এই সর্বোচ্চ ব্র্জ্ঞান 
একমাত্র »ন্্যাপীরই লভ্য। ব্রদ্ষস্থত্র ৩. 9. ২০ “বিধির্বা ধারণব্এর আলোচন৷ 

প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ত্রহ্মসংস্থ অবস্থ! একমাত্র সন্ত্যাস আশ্রমেই সম্ভবপর । এই 

স্তরে উপনীত হবার নিমিত্ত যে ক্রহ্ষনিষ্ঠতার প্রয়োজন তা অর্জন করা গৃহস্থের 

মাধা নয়।৭৯ সম্গ্যাস প্রাচীন ভারতের জীবনচর্ধায় জীবনের চতুর্থ বা শেষ পর্ব 
রূপে অনুমোদিত । গ্রাচীন্ন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ সমাজ-ব্াবস্থাপকগণ কখনই 

সর্সাধারণকে জীবনের যে কোনও পর্বে নিধিচারে সন্তাসগ্রহণের উপদেশ ব! 

অনুমতি দেন নি। এ বিষয়ে অর্থশান্ত্রের ও ধর্মশান্তের নির্দেশ অতি ম্পষ্ট। 

কৌটিল্য বলেন, স্ত্রী ও সম্ভানগণের উপযুক্ত ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করে যদি 
কেউ স্বয়ং গ্রত্রজ্য। গ্রহণ করেন ব৷ তার পত্বীকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করান, তাহলে 
সেই ব্যক্তি রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হবেন। ধার পুরুষত্ব ( অপত্য-উৎপাদন শক্তি ) 
সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে কেবলমাত্র এমন ব্যক্তি রাজসরকারের অন্থ্মতি নিয়ে তবে 

সন্তাস গ্রহণ করতে পারবেন । মন্গসংহিতাতেও প্রায় একই কথা বল। হয়েছে । 

মহ স্পষ্ট বলেছেন চতুরাশ্রমের মধ্যে গার্স্থাই হল শ্রেষ্ঠ আশ্রম ; বেদাধায়ন, দান, 
যজ্জ, সম্ভানোৎপাদদন প্রমূখ প্রথম তিন আশ্রমের কর্তব্াগুলি সম্পাদন না করে 
যদি কোনও দ্বিজ গ্ররব্রজ্যা গ্রহণ করেন সেক্ষেত্রে তার গতি হবে নরকে । এই 
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দু্টিভক্ষি থেকেই প্রাচীন ধর্মশান্ত্রে বর্ণিত একটি মতের উদ্ভব হয়েছিল যে, সত্তর 

বদর পার হলে তবেই সম্তাস গ্রহণ কর্তবা ।**ক অবশ্থ উত্তরকালে এক বিশেষ 

বিধিও প্রচলিত হয়, মনে বৈরাগ্যের উদয় হলেই চতুরাশ্রমপারম্পর্য উপেক্ষা করে 
তৎক্ষণাঁৎ সন্গ্যাস অবলম্বন করতে হবে ( যদহরেব বিরজেত তদহবে প্রব্রজেৎ )। 

কিন্ত এই নিয়ম সাধারণের জন্য নয়; ধাদের অন্তরে প্রক্কৃত অধ্যাত্ম-জিজ্ঞালার 

উদয় হয়েছে__সর্বকালে অঙ্গুলীমেয় এমন এক গোর্গীর প্রতিই একমাত্র তা 

প্রযোজায | অপরপক্ষে এই বিধির অপব্যবহার সমাজ-স্থিতির পক্ষে ক্ষতিকারক, 

কেনন] সেক্ষেত্রে ব্ক্তির সামাজিক দায়িত্বের মুলেই তা কুঠারাঘাত করবে। 

যথেচ্ছ-সন্টাস-বিধির এই বিপজ্জনক দিকটি রামমোহনের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি । 

চতুবাশ্রমপরম্পরা সম্পর্কে তিনি যে স্থসমঞ্জস মত পোষণ করতেন্ তা প্রাচীন 
ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সমাজ-শান্ত্রিগণের মতেরই অনুরূপ । সন্নাস আশ্রমকে তিমি 

অস্বীকার ন] করলেও বুদ্ধ বা শংকরের মত অহেতুক প্রাধান্য দেননি, এবং 

্রক্ষজ্ঞান যে একমাত্র সন্ন্যাসীরই লভা শংকরের এই সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন নি । 

জ্ঞানবিজ্ঞানসমৃদ্ধ আধুনিক জীবন এই একদেশদর্পিতার বিরোধী, কারণ এই 
জীবনদর্শনে মাষের এহিক কলাণ ও আধ্যাত্মিক মুক্তি তুল্য মর্ধাদীসম্পন্ন। 
্দ্মজ্ঞানকে মুষ্টিমেয় সংসারবিমৃখ সন্গাসীর সম্পত্তি জ্ঞান করা আধুনিক 
বিচারুশীল মনের পক্ষে সম্ভব নয়। রামমোহন তীর শান্ত্রবাখায় তাই নিরভীক 

ভাবে ঘোষণ! করেছেন, ব্রহ্ধজ্ঞানে কোনও বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর একচ্ছত্র 

অধিকার নেই; যোগ্য আধার হলে সন্নাসী, গৃহস্থ সকলের পক্ষেই এই 

মহাসম্পদ সমানভাবে লতা । “ঈশোপনিষদ'এর ভূমিকায় তার উক্তি : “যদি 
কহ আত্মার উপাসন1 শান্্ববিহিত বটে এবং দেবতাদের উপাসনাও শাস্ত্রসম্মত 

হয় কিন্ত আত্মার উপাসনা মন্গ্যাপীর কর্তব্য আর দেবতার উপাসনা গৃহস্থেরো 

কর্তব্য হয়; তাহার উত্তর; এইরূপ আশঙ্কা কদাপি করিতে পারিবে না। 

যেহেতু বেদে এবং বেদাস্তশাস্ত্রে 'আর মন্ধ প্রভৃতি ম্থৃতিতে গৃহস্থেরে! আত্মোপাসন। 
কর্তব্য এরূপ অনেক প্রমাণ আছে।''.কেবল সন্নামী হইলেই মুক্ত হয়েন এমৎ 

নহে কিন্তু এরূপ গৃহস্থেরো মুক্তি হয়।”*ৎ কোনও অছৈত-বেদাস্তীর পক্ষে এই 
মত সম্পূর্ণ বিপ্লবী । ব্রহ্মভ্ঞানরূপ মহাসম্পদ জাতিধ্মগোষ্ঠী-আশ্রমনিরপেক্ষভাবে 
সকল মান্ষের প্রাপা ও লভ্য ঘোষিত হওয়া বেদান্তদর্শনের সুদীর্ঘ হীতহাসে 
এই প্রথম। নবযুগের সর্বতৌমুধী জীবনদৃষ্টির সঙ্গে এই ব্রহ্মতত্বব্যাখ্যার সম্পৃণ 
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সামগ্তন্ত আছে। আধুনিক কালে অছৈত-ব্দোস্তের ব্যাখা! ও প্রচারে রাম- 

মোহনের পরে যে মনীধী জীবনী উৎসর্গ করেছিলেন সেই স্বামী বিবেকানন্দের 

মত এ বিষয়ে কিস্তু রামমোহনের ঠিক বিপরীত । বিবাহ ও গাহ্স্থা আশ্রমের 

প্রতি স্বামীজীর প্রবল বিরাগ ছিল। তিনি স্পষ্টই বলেছেন গৃহস্থের পক্ষে 
ব্হ্মজ্ঞান অলভ্য £ “যারা বলে-_ এ সংসারও করব ব্রহ্গজ্ঞও হবো তাদের 

কথা আদপেই শুনবি নি। ও-সব প্রচ্ছন্ন ভোগীদের স্তোক বাকা ।"..ও 
পাগলের কথা, উন্মন্ত্ের প্রলাপ, অশাস্ত্রীয, অবৈদিক মত।:* সন্গযাম না 

নিলে কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের আর উপায়ান্তর নেই।”*১ আধুনিক যুগের 
গতিপ্রকৃতির সঙ্গে এ সিদ্ধাস্তের মৌলিক বিরোধ সহজেই লক্ষণীয় । 

বেদাস্তভাম্তকাররূপে রামমোহনের মৌলিকতার দ্বিতীয় পরিচয় মায়াতত্ব ও 
বস্বজগৎ সম্পর্কে তাঁর ভাবনায়। অদ্বৈত-বেদাস্ত-মতাহ্ুসারে ব্রন্মই একমাত্র 

সত্য, পারমাধিক দৃষ্টিতে জীব ও জগৎ যিথা!। বস্ত-জগৎ সম্পর্কে যে গ্রতীতি 

আমাদের আছে তা মায়াপ্রস্থত। অস্তরে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হওয়া মাত্র এই 
মায়৷ বা অজ্জানের বিলুপ্তি ঘটে এবং মায়াজনিত জগত-প্রতীতিও লোপ পায়। 

সে অবস্থায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুইয়ের পার্থকা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়, একমাত্র 

নিগুণ নির্বিশেষে ত্রহ্হই থাকেন- ্রহ্গবিদ্ ব্রন্মেব ভবতি | এই মায়ার স্বরূপ 

নিয়ে আবহমানকাল থেকে বৈদাস্তিকগণ অনেক আলোচন! করেছেন। 

বিস্তারিতভাবে সে সবের অবতারণা ন1! করে সংক্ষেপে বল! যায় অছৈত-বেদাস্ত 

মতে মায়া সৎও নয় অসৎও নয়- এব স্বরূপ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না) 

স্থতরাং বর্ণনা করতে গেলে একে বলতে হয় অনির্বচনীয়।”ৎ মায়া-প্রস্থত 
দেশকালকার্ককারণগত এই পরিদৃশ্ঠমান জগৎ একটি অনিত্য ও অলীক প্রবাহ- 
মাত্র যা পূর্বেও ছিল না পরেও থাকবে না, কেবল মধ্যে কিছকালের জন্য 
ব্যবহারের গোচর হয়েছে।”* কিন্তু জগতের এই সাময়িক গোচরীভূতত্বও 
ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়, একমাত্র ব্রহ্ষমজ্ঞানই এই ভ্রম নিরাশ করতে সমর্থ । 

ব্র্ষকে অবলম্বন করে এই যে মায়াময় জগত্-কল্পন। সাময়িকভাবে সত্যরপে 

প্রতিভাত হয় এই প্রক্রিয়া ত্রন্বস্বর্ূপের কোনও বিকার ঘটায় না। ব্রহ্ষকে এক, 

অদ্ধিতীয় তত্ব রূপে স্বীকার করলে হৃষ্টিবহস্তের ব্যাখ্যান্বরূপ মায়াঁর ন্যায় কোনও 
একটি ধারণাকেও স্বীকার করা .প্রায় অনিবার্ধ হয়ে পড়ে। অৈত-বোদাস্তী 
হিনাবে বামমোহনকেও তাই মায্া-প্রত্যয়ে বিশ্বামী হতে হয়েছে।”* কিন্তু 
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আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এতে একটু অস্থবিধা আছে। মাগ্সিক 

বস্ভঙ্রগৎকে মিথ্যা ঘোষণ1 করে প্রাক্তন অদ্বৈতিগণ বেদাস্ুকে বহুল পরিমাণে 

সংসারবিমূখ বৈরাগ্যশান্ত্রে পরিণত করেছিলেন । ব্রহ্ম যর্দি একমাত্র নিত্য বস্ত 

হন ও ব্যবহারিক জীবনের স্বখ, দুঃখ, সমাজবন্ধন, কর্তব্যাকর্তব্য যদি সবই 

ভ্রমাত্মক ভেদজ্ঞানপ্রস্থত হয়, তাহলে একমাত্র পুরুার্৫থ দাড়ায় যথাশীত্র এই মিথ্যা 

জগৎসংসারপাঁশ থেকে মৃক্তিলাভ করে ব্রন্মে লীন হওয়া। অবস্ত অদ্বৈতদৃষ্টিতে 

এই মামিক জগতেএও বাবহারিক যথার্থতা আছে। কিন্ত রামমোহনের পূর্বে 

কোনও অ্বৈতিকেই সে ঘাথার্ঘোর এতটুকু মর্ধাদা! দিতে দেখা মায় না_ ত্রদ্ধের 
সঙ্গে তাকে তুলা জ্ঞান করা তো দূরের কথা। কিন্তু রামমোহন রেনেশাসের 
আদর্শে উদ্বুদ্ধ আধুনিক মানুষ, তার দৃষ্টিতে জগৎ্সংসারের গুরুত্ব কিছুমাত্র 
কম নয়। স্ৃতবাং জগৎ-প্রতীতি মায়াজনিত হলেও একে অবজ্ঞা করা তার 

পক্ষে সম্ভব ছিল না। টোলচতুষ্পাঠীতে অনুন্থত প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে 
অদ্বৈত-বেদান্তের অনুশীলন ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকলে মায়াবাদ যে সমাজের 

উপর অবান্থণীয় প্রভাব বিস্তার করতে পারে আমহাস্ট কে লিখিত বিখ্যাত পত্রে 
এমন ইঙ্ষিত তাকে করতে দেখা যায়। লোকশ্রেয়সাধন ধার জীবন-সাধনার 

মূলমন্ত্র তার পক্ষে এ আশঙ্কা বিচিত্র নয়। কোন্ শাস্ত্রীয় স্ত্রে তার পক্ষে 
মায়াবাদের সঙ্গে সামাজিক প্রগতির সামগ্ুস্ত বিধান সম্ভব হয়েছিল এ জিজ্ঞাস 
স্বভাবত মনে উদ্দিত হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনার দ্বারা 

প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করা হয়েছে ভারতীয় শান্ত্রাদির মধ্যে তন্ত্র রাঁম- 

মোহনের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও ধর্মমতকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল ।৮* তস্ত্রশান্ত্রের 

আলোচা বিষয়কে প্রধানত ছুই ভাগ করা যায় ঃ ১. দর্শন ও ২, ক্রিয়া । তান্ত্রিক 

পূজা ও সাধনপদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে কতগুলি অর্থহীন ও বিশুদ্ধ নীতিমার্গের 

পরিপন্থী আঁচার ও ক্রিয়ার সমষ্টি বলে মনে হলেও এগুলিই তস্ত্রশান্ত্র ও তন্ত্রধর্মের 

সব নয়। অন্ত্রের একটি গতীর দার্শনিক ভিত্তি আছে এবং সিদ্ধান্তগত.ভাবে 

উক্ত দর্শনের সঙ্গে অছৈত-বেদাস্তের কোনও প্রভেদ নেই । কুলার্ণৰ তন্ত্রের একটি 
উক্তিতেই তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে : 

ক্ষণং ব্রন্ধাহমশ্মীতি ঘঃ কুর্যাদীত্মচিস্তনমূ । 

স পর্বং পাতকং হুন্াতমঃ হযোদয়ো যথা ৮৯ 

তত্ত্রর্শনেব এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অধ্যাপক হুরেন্দ্রনাথ দাশগুঞধ বলেন : “6 
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ব্দোস্তের মতো! তন্ত্রও একটি তন্বকেই স্বীকার করেছে । বৈদাস্তিক একতত্ববাঁদী 

রামমোহনের নিকট তাই এশান্্র যে বিশেষ আদবরণীয় হবে তা স্বাভাবিক । 
এই প্রসঙ্গে যা বিশেষ পর্যালোচনার যোগা তা হুল সৃষ্টির মূলে অন্তরদর্শনও 

মায়াশক্তির কার্যকারিত্ব স্বীকার করেছে। কিন্তু অছৈত-বেদাস্ত-সম্মত মায়াবাদের 
সঙ্গে তন্ত্রবাখ্যাত মায়াভাবনার কিছু মৌলিক প্রভেদও লক্ষণীয়। প্রথমত 
অদ্বৈতিগণের ব্যাখা মায়া ব্রন্ষমের রহস্যময়ী স্জনীশক্তি হলেও তা সৎও নয় 

অসৎও নয়। কিন্তু তন্ত্রোক্ত মায়াশক্তি নিতা, সৎ ও পরমাত্মন্বরূপেরই 

অংশবিশেষ । বেদান্তের মায়িক জগৎ যেখানে পারমাথিক দৃষ্টিতে মিথ্যা, 
তত্ত্রবাখাত মায়াশক্তিপ্রন্থত জগৎ সেখানে নিত্য ও চিরস্তন। দ্বিতীয়ত 

বৈদান্তিক মায়! ব্রন্মত্বরূপে আবোপিত শক্তিরূপে কল্পিত হলেও তা জড়শক্তি; 
কিন্তু তান্ত্রিক মায়া চিৎ্শক্তিরই রূপান্তর বা আবৃত চিৎশক্তি। বস্তত তন্ত্র 

্রন্ধ ( শাক্ততন্ত্রের পরিভাষায় শিব ) ও মায়াকে একই তত্বের স্থির ও 

চঞ্চল ছুই প্রকাশ রূপে গণ্য করা হয়েছে।** মায়া-সম্পকিত দৃষ্টিভঙ্গির এই 
মৌলিক পার্থক্যের জন্য বেদান্ত ও তন্ত্রের মধ্যে বন্বজগৎ্ সম্পর্কেও মনোভাবের 
পার্থক্য এসেছে। অছৈত-বেদাস্ত মায়িক জগৎকে অলীক জ্ঞান করে ন্বভাবত 

বৈরাগ্যের উপর জোর দিয়েছে ; তন্ত্র মায়াপ্রস্থত জগৎকে নিত্য ও সত্য ধারণা 

করেছে ও সেই হেতু অনিবার্ধভাবেই এই দর্শনে এসেছে এক বলিষ্ঠ 

জীবনস্বীকৃতি। জনৈক তান্ত্রিক পণ্ডিতের ভাষায় : “**.বৈদিক সাধকের ন্যায় 
'আস্ত্রিক সাধকের সংসারে নরক দর্শন করিতে হয় না। বৈদিক সাধকগণ ত্র, 

, মিত্র, ভূত্য পরিজনময় সংসারের যে দ্বণিত বীভৎস চিত্র অস্কিত করিয়াছেন 
তাহা শুনিলে স্বাভাবিক পুরুষেরও ঘ্বণার উদ্রেক হয্ন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে 

সাধকগণ সেই সংসারেই ব্রহ্মানন্দ তরঙ্গ ব্রেখিয়৷ সংসারের কার্ধকারণ 
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প্রক্রিয়াকেই গুত্াক্ষরূপে সাধনার সোপান পরম্পর] বলিয়া--.. দেখাইয়া) 

দিতেছেন 1৮, অছৈতবাদী বৈদাস্তিক রূপে রামমোহন মায়াবাদকে সিদ্ধাস্তরপে 

গ্রহণ করলেও আধুনিক যুগোপযোগী সমাজকল্যাণাদর্শের সঙ্গে তাকে সমন্বিত 

করবার সমন্তা তার ছিল। টোলচতুষ্পাঠীতে প্রচলিত প্রাচীন পদ্ধতির বেদাস্ত- 
চর্চায় এর কোনও সমাধান খুজে পাওয়াও সম্ভব ছিল না। আধুনিক 
জানবিজ্ঞানের অগ্ুশীলন তার মতে অবশ্ঠ সর্বোত্তম প্রতিষেধক। কিন্তু সে 

তে] শাস্ত্রীয় সমাধান নয়। শাস্ত্রব্যাখ্যাতারূপে শাস্ত্রীয় সমন্বয়ের প্রয়োজনও 

তার নিশ্চয় ছিল। তার চিন্তায় তন্ত্রদর্শনের গভীর প্রভাবের কথা স্মরণ 

বাখলে এমন অনুমান অবশ্যই করা চলে যে অন্ত্রপ্রদত্ত মায়াবাদের অভিনব 

বাথা। তাকে ক্রহ্ষের ক্ষ্টিশক্তিরপে মায়ার ঝণাত্মক মিথ্যাত্ব অপেক্ষা 

তার স্ৃট্টিশীলতার উপর বেশি পরিমাণে জোর দিতে প্রণোদিত কবেছিল। 

বৈদান্তিক অছৈতবাদকে ত্যাগ না করেও তিনি তান্ত্রিক শক্তিবাদের দ্বার তাকে 

বহুল পরিমাণে মাজিত ও যুগোপযোগী কবে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন । 

অদ্বৈত-বেদান্তিক্পে রামমোহণের তৃতীয় বৈশিষ্টা ব্রন্মোপাসনার প্রতি 

অসীম গুরুত্ব আবোপ। শংকরের মতে উপাশ্থ-উপাসকের পরম্পর-সম্ন্ধ 

ভোদজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।*৯ স্তরাং মায়িক ভেদ-জ্ঞানের জগৎ অতিক্রম 

করে জীব অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলে আর উপাসনার প্রয়োজন 
থাকে না। কিন্তু রামমোহন শংকরের মতো অদ্বৈতজ্ঞানভিত্তিক মুক্তিকে 
সাধণার চরম লক্ষা বলে স্বীকার করে নিলেও খুব জোর দিয়েই বলেছেন যে 
ব্রন্মোপাসনাই চরম মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় এৰং মোক্ষপ্রাপ্তির পরেও 

উপাসনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় ন]। ত্রহ্মনত্রের চতুর্থ অধায়ের প্রথম পাদের 

দ্বাদশ হুত্র 'আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম* এর ব্যাখাপ্রসঙ্গে তার উক্তি ম্মরণীয় £ 

“মোক্ষ পর্যস্ত আত্মোপাসন1 করিবেক, জীবন্ত হইলে পরেও ঈশ্বর উপাসনার 
ত্যাগ করিবেক না যেহেতু বেদে মুক্তি পর্যস্ত এবং মুক্ত হইলেও উপাসন! 
করিবেক এমত দেখিতেছি।”*২ এই স্থত্রভাঙ্ত ছাড়া 'গায়ত্রীর অর্থঃ 

(১৮১৮ ), “প্রার্থনাপত্র' (১৮২৩), 'গায়ত্রা। ব্রন্মোপাসনাবিধানম্ (১৮২৭ ), 
'ব্রদ্ধোপাসনা" (১৮২৮ ), অনুষ্ঠান” (১৮২৯ ), ক্ষিত্রপত্রী শীর্ষক পুস্তিকাগুলিতেও 
রামমোহন তার উপাসন। সম্পফ্কিত মতামত বিস্তারিতভাবে বুঝিয়েছেন । এই- 
সব আলোচন] থেকে দেখা হায় তাঁর মতে উপাসনার ব্যক্তিগত ও সামাজিক দুটি 

১৩২ 



অঙ্গ আছে। বাক্তিগত উপাসনাতে নিগুণ ব্রঙ্গের স্বরূপলক্ষণই অবলঙম্বনীয়। 
স্ববূপচিস্তন সম্পর্কে তার নির্দেশ £ পপরমাত্মার গ্রতিপাদক প্রণব ব্যাহ্ৃতি 
গায়ত্রী ও শ্রুতি স্থৃতি তত্ত্রাদির অবলম্বন দ্বার! তদর্থ যে পরমাত্ম! তাহার চিন্তন 

করিবেন।” এই স্থত্রে আরও বলা হয়েছে, “ইন্দ্িযদমনে ও গ্রথব উপনিষদাঁি 
বেদাভাসে যত্ব করা এ উপাসনার আবশ্যক সাধন হয়।”'* এই উপাসনার 

লক্ষা নিবিশেষ আত্মজ্ঞান লাভ এবং এব জন্য প্রয়োজন শম, দম, উপবতি, 

তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ছয়টি সাধনসম্পদ্।*৪ সম্টিগত বা সামাজিক 
উপাসন] সম্পন্ন করতে হবে সগুণ ব্রদ্দের তটস্থ লক্ষণ অনুশীলনের মাধ্যমে £ 

“পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠার সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে তাহাকে আপনার আমুর এবং 
দেহের আর সমূদায় সৌভাগোর কারণ জানিয়া সর্বাস্তঃকরণে শ্রদ্ধা ও প্রীতি- 
পূর্বক তাহার নানাবিধ স্থ্টিরপ লক্ষণের ছার! তাহার চিন্তন এবং তাহাকে, 
ফলাফলের দাতা এবং শুভাশুভের পিয়স্তা জানিয়! সর্বদা তাহার সমীহা করা 
অর্থাৎ এই অনুভব সর্বদা কর্তব্য যে যাহা করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি 

তাহা পরমেশ্বঝের সাক্ষাতে করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি।”* 

ব্রন্মোপাসকের লোকবাবহারের মান কী হবে এ বিষয়েও রামমোহনের নির্দেশ 

সষ্পষ্ট । আত্মোপাসক ও আত্মজ্ঞানী ভুলতে পারেন ন1 তিনি সামাজিক জীব। 

স্থৃতরাং যুক্তি ও ন্যায়সম্মত লোকবাবহার ত্বার অবশ্য কর্তব্য £ “বশিষ্ঠ, পরাশর, 

সনৎকুমার, বাস, জনক ইতাদি ত্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াও লৌকিক জ্ঞানে তৎপর ছিলেন 
আর বাজনীতি এবং গৃহস্থবাবহার করিয়াছিলেন ইহা! যোগবাশিষ্ঠ ও মহা- 
ভারতাদি গ্রন্থে স্পষ্টই আছে। ভগবান কৃষ্ণ অজু যে গৃহস্থ তাহাকে ত্রহ্গবি্ঠা- 
স্বরূপ গীতার ছার! ব্রহ্ষজ্ঞান দিয়াছিলেন এবং অজুনও ব্রহ্মজানপ্রাপ্ত হইয়া 
লৌকিক জ্ঞানশূন্য না হইয়া বরঞ্চ তাহাতে পটু হুইয়া রাজাদি সম্পন্ন করিয়া- 
ছিলেন ।”** অপর পক্ষে সামাজিক উপাঁসকগণের সম্পর্কে রামমোহনের ছুটি 
অনুশাসন : ১. সকল ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি ভ্রাতৃভাবে প্রীতিপূর্ণ আচরণ কর্তব্য ** 
২. অপরে আমাদের সহিত যেরূপ বাবহার করিলে আমাদের তুষ্টির কারণ হয় 
সেইরূপ ব্যবহার আমরা অপরের সহিত করিব আর অন্ঠে যেরূপ বাবহার 
করিলে আমাদের অতুষ্টি হয় সেরূপ ব্যবহার আমরা অন্যের সহিত কদাপি 
করিব ন1।”*৮ মনে রাখতে হবে রামমোহনের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
উপাসনা পরস্পরের পরিপূরক, একটিকে ছাড় অন্যটি অসম্পূর্ণ। লামাঞ্িক 
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উপাসনা ছৈতভূমির অন্তর্গত, এর মধ্যে ভক্তি ও অন্্রাগের বিশিষ্ট স্থান আছে; 
কিন্ত বাক্তিগত আত্মোপাসনা বা সাধনের লক্ষা অৈত ব্রহ্মজ্ঞান। তটম্থ 

লক্ষণের ছ্বারা সম্পন্ন সামাজিক সগুণ উপালন1 প্রথমাধিকারীর জন্য ; তা৷ 

অহৈত ত্রঙগজ্ঞান লাভের প্রস্বৃতির জন্য প্রয়োজন ।৯*ক এইভাবে রামমোহন 

তাঁর উপাসনার ধারণায় ছ্বৈতাহ্বৈতক্রমকে স্বীকৃতি দিয়েছেন ৷ এই পরিপ্রেক্ষিতে 

ভাস্কর ও মধ্ব-পদত্ত ৩.৩.৪. সংখাক ব্রহ্ধস্ূত্র সলিলবচ্চ তক্গিয়মঃ* রামমোহন 

নিজ ভাষা-গ্রন্থে কেন গ্রহণ করেছিলেন তা হয়তো কিছুটা বোঝাযায়। এর 

ব্যাখায় তিনি বলেন, 'সমুদ্বেতে যেমন সকল ( জল ) প্রাবেশ করে সেইরূপ সকল 
উপাপনার তাৎপর্য ইঈশ্বরে হয়।** উপাসনার এই ক্রমছয়ের সন্তোষজনক 

বাখায় শুত্রটি তার সহায়ক হয়েছিল। এই আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখা গেল 
উপাসনাতত্বের বাখায় রামমোহন শংকরমত হতে বহু দূরে সরে এসেছেন । 

বাক্তিগত ও সামাজিক উপাসনার ক্রমদ্বয়কে মিলিয়ে তিনি জ্ঞান-ভক্তির 

সমন্বয়স্থাপনেরও প্রয়াস পেয়েছেন | এদেশের শংকবের পরবর্তী অদ্বৈতবাঁদী 

বেদাস্তাচাধগণের মধো এমন সমন্বয়ের আভাস কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখ! 

গিয়েছে । শ্রীধর স্বামী তার বিষ্ুপুরাণ, গীত ও ভাগবতের উপর সুবিখ্যাত 

টীকাত্রয়ে করের সমস্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করেও বলেছেন ভক্তিই অদ্বৈত- 

মুক্তিলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। স্বয়ং চৈতনাদেবের গুরুপরম্পরায় মাধবেন্জ্ 

পুরী, ঈশ্বর পুরী, এবং কেশব ভারতীও এই প্রকার ভক্তিবাদী শংকরপন্থী 
ছিলেন এমন কথা৷ মনে করবার কারণ আছে। এ ছাড়। চতুর্দশ শতকে 

বিদ্ভারণা, ষোড়শ শতকে মধুন্ছদন সবস্থতী প্রভৃতি স্থপ্রসিদ্ধ অদ্বিতিগণও 
উপাসন1 ও ভক্তিকে যথেষ্ট প্রীধান্য দিয়েছিলেন | বিগ্ভারণোর মত যেন বাম- 

মোহনেরই প্রতিধ্বনি : “উপাসনার সামর্থাবশত মুক্তির কারণ জ্ঞান উৎপন্ন 
ছয় ; অতএব জ্ঞান বাতীত মুক্তির আর উপায়াস্তর নেই, শাস্ত্রের এই উদ্ভির সঙ্গে 
উপাসনার কোনও বিবোধ নেই ।”১** রামমোহনের শান্্রীলোচনামূলক গ্রস্থগুলি 
অন্থশীলন করলে এই প্রতীতিও জন্মায় যে তাকে এ বিষয়েও প্রভাবিত করেছিল 
ভাবতীয় তন্ত্শাস্ত্।১০১ কিন্তু উপাসনা-তত্বে রামমোহনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 

গ্বাতগ্ত্রা সর্বপ্রকার প্রতীক-বর্জনে । প্রতীকে আত্মদৃষ্টি না করবার প্রেরণা 
তিনি শংকরের নিকট পেয়েছিলেন একথা পূর্বেই বলা হয়েছে । অপর পক্ষে 
অন্থৈতবেদাস্তই হোক বা তত্ত্ই হোক, প্রচলিত প্রতিমাপৃজাকে কেউ বর্জন 
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করেনি। এমন কি, একতত্ববাদী শংকর পর্যস্ত এ জাতীয় পৃজার্চনাকে গুকুত্থ 
না দিলেও সেগুলির ব্যবহারিক যথার্থতা অস্বীকার করতে চান নি। রামমোহন 

কিন্ত এখানে অধিকতর একনিষ্ঠ । তর্কের খাতিরে পুরাণ-তন্্-প্রোক্ত প্রতিমা- 

পূজাকে নিম়্াধিকারিগণের জন্য প্রদত্ত বিধান বলে স্বীকার কৰে নিলেও তিনি 
স্পষ্ট দেখিয়েছেন, প্রচলিত প্রতিমাবদ্ধ দেবোপাসনায় দেবদেবীতে ঈশ্বরভাব 
আরোপ করবার পরিরর্তে উপাসকগণ সর্বপ্রকার তামসিক মাম্থধবীভাবের 

আবোপই সর্বত্র করে থাকেন। হিন্ুসমাজের প্রচলিত উপাসনাবিধিতে 

নামরূপে ত্রন্মের আরোপের পবিবর্তে ব্রন্মে নামরূপারোপেরই প্রাধানা | ১০১ক 

সুতরাং যা নামে প্রর্তীকোপাসনা তা পবিণামে হয়ে দাড়িয়েছে স্থুল জড়োপাসনা । 

ঈশোপনিষদের ইংরেজি অন্থবাদের ভূমিকায় তিনি এর সামাজিক ও নৈতিক 
কুফল সম্পর্কে অতি নিপুণ ও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ।১*১ স্থুতরাং তাঁর 

পরিকল্পিত নিগুণ আত্মোপাসনা ও সগুণ সামাজিক উপাসনা উভয়ই 

অনিবার্ধভাবে এই জাতীয় প্রতীকের সর্বসংঅববজিত। মৃতুাঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 
সঙ্ষে বিচারে তার অন্ুতম বক্তবা ছিল, সগুণ উপাসনার অর্থ সাকার উপালন! 

নয়।১০০ সর্বশেষে বলা ষায় সামাজিক উপাসনার কেন্দ্র ব্রাহ্মমমাজ ব! 

ব্রদ্ষদভাকে তিনি যে সর্বসম্প্রদায়ের মিলনভূমিরূপে কল্পনা করেছিলেন এ 

ছিল তার সম্পূর্ণ মৌলিক দৃষ্টি। এমন স্বপ্প দেখা প্রাচীন বেদাস্তাচাধগণের 
সাধ্যাতীত ছিল। 

বেদাস্তব্যাখাতারূপে রামমোহনের চতুর্থ ও শেষ বৈশিষ্ট্য সমাজকল্যাণের 

আদর্শের সঙ্গে ব্রহ্মবাদের সামঞ্রশ্তবিধান করা । এই সমাজমৃখীন দৃষ্টি তিনি 
লাভ করেছিলেন মুখ্যত আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের মাধামে এ কথা 
সর্বথা স্বীকার্য। শ্রীষ্টধর্মের জনসেবা! ও মানবগ্রীতির আদর্শও তাঁর সামনে সে 

যুগে খুব বড় হয়েই দেখা! দিয়েছিল। মরমী ফাঁসর্ণ কবি সাদির যে বাণীটি তার 

অতি প্রিয় ছিল তা এই £ “মানবসেবাই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসন11” এই 
মানবিকতাবাদের মনোভাব তার বেদাস্তবাখ্যাতেও প্রতিফলিত হতে দেখ] ধায়। 

হ্স্থজের অন্তর্গত 'পরেণ চ শসা তাঘিধাং ভূয়্থাত্নথবন্ধ:” ( ৩.৩.৫৩ ) সুত্রটির 
ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন ; “পরমেশ্বর এবং তাহার জনের সহিত অন্ুবন্ধ অর্থাৎ 

গ্রীতি আর তাছ্ধিধায অর্থাৎ গ্রীত্যহ্থকূল ব্যাপার এই দুই মুখ্য উপাসন! হয়।”১০৯ 
ঈশ্বরগ্রীতিকে ব্যক্তিস্তরে আবদ্ধ না রেখে তাত স্বপ্রাণীর মধো সম্প্রসারিত 
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করে দেওয়া এবং এই প্রেমের দ্বারা লোকবাবহারকে নিয়ন্ত্রিত করার নির্দেশের 

মধোই লোকসেবার আদর্শটি রূপ পেয়েছে । সার্বভৌম প্রীতি দ্বার! উদ্ধন্ধ মানব- 
কলাণের এই আদর্শ নৃতন যুগের নৃতন মন্ত্র। এই উত্তরাধিকার রামমোহন 
রেখে গিয়েছিলেন তার ভবিষ্দ্বংশীয়গণের জন্য । পরবর্তী এক শতাবীরও 
অধিক কাল এই সেবাদর্শ নান] রপে আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে 

সমৃদ্ধ করেছে। মহধি দেবেন্দ্রনাথ রচিত ত্রাহ্মধর্মের বীজমন্ত্র “তশ্মিন্ প্ীতিস্তস্য 

প্রিয়কাধসাধনঞ্চ তদুপাননমেব” (ঈশ্বরে প্রীতি ও তার প্রিয়কার্ধসাধমই তার 

উপাসন। ) বা স্বামী বিবেকানন্দের “জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সৈবিছে 

ঈশ্বর”_ উক্ত মূল বাণীরই বিভিপ্ন রূপ । সাধারণ মানুষের প্রতি এই অন্রাগকে 
রামমোহন নানা স্থানে প্রীতি' “সেহ'১** দয়া'১০৬ ইত্যাদি নামে অভিহিত 
করেছেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগা এই যে তিনি তার শান্ত্রবিচারমূলক প্রথম 
গ্রস্থেই (১৮১৫) এই প্রত্যয়টিকে তার বৈদাস্তিক তব্বসিদ্ধান্তের অঙ্গীভূত করে 

নিয়েছিলেন । এ ব্যাখা! অনন্ত । এই উদার মানবপ্রীতির মন্ত্রে কোনও 

প্রাক্তন বেদাস্তভাষ্যকারই দীক্ষিত ছিলেন না। শংকর বা অন্য কোনও 

ব্যাখাতাই আলোচা স্থত্রের এমন অর্থ করেন নি। 

বেদান্তভাম্তকার ও বৈদাস্তিক রূপে রামমোহনকে মুলায়নের যে প্রচেষ্টা 
কর] গেল তাতে সম্ভবত প্রমাণিত হচ্ছে যে তিনি ভারতবর্ষের এ্রতিহাগত ধারাঁর 

শেষ বেদাস্তভাঘকার ও সেই সঙ্ষে আধুনিক কালে এদেশে বৈদাস্তিক চিন্তাধারার 
যুগোপযোগী নববপায়ণের অগ্রদূত। পূর্বেকার অতি ক্ষীণ বেদাস্তচর্চার ধারাকে 
গণ্তিবদ্ধ বক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে একক সংগ্রামের মাধামে তিনি প্রবল 
শ্রোতশ্থিনীতে পরিণত করেন। আচার শংকরের পরম ভক্ত হয়েও তিনি তার 
অন্ধ অনুসারী নন। অহৈত ত্রক্ষতত্বকে তিনি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু প্রাচীন 
পদ্ধতির শিক্ষার্ম এ তত্ব যে সর্বদা সামাজিক প্রগতির উপযোগী হয় না এ সম্পর্কে 
তিনি সম্পূর্ণ চেতন । তাই নৃতন পদ্ধতিতে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও তুলনামূলক 
ধর্মতত্বের সঙ্গে সমদ্থিত করে বেণীস্ত অধাযাপনার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
নৃতন শিক্ষায়তন | গৃহী, নন্গ্যাসী সকলের জন্য নির্বিচারে ত্রহ্ধজ্ঞানের অধিকার 
উক্ত করে সামাজিক জীবনে বেদাস্তকে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তিনিই অগ্রণী। 
বেদান্তের ব্রদ্ষবাদকে আশ্রয় করে উদ্দার অসাম্প্রদায়িক নিরাকার উপাসনা- 
পদ্ধতির অষ্ঠাও রামমোহন যার মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় উপাসনারই 
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ক্রমানুসারে স্থান আছে। সর্বোপরি মানবপ্রেম ও সেবাধর্ষকে ব্রহ্ষবাদের 
অস্তভূক্ত করে তিনি উনবিংশ শতাবীর নব মানবিকতাবাদের ভিত্তিও স্থাপন 
করেছেন বেদাস্ত-দর্শনে যা কোনও প্রান্তন আচার্ষের হার! সম্ভব হয় নি। 
বৈদাস্তিক হিসাবে ভার এই কীন্তিসমূহের কথা শ্মরণে রাখলে বোঝা! সহজ হয় 
কেন তার সমকালীন প্রাচ্যবিষ্যাবিশারদ সংক্কতজ্ঞ হোরেস হেমান উইলসন 
তাঁকে তাঁর সময়কার অদ্বিতীয় বেদাস্তজ্ঞ জেনে শংকরাচার্ষের কালনি্ণয়েব প্রশ্নে 
সমকালীন প্রাচীনপস্থী দেশীয় পণ্ডিতগণকে উপেক্ষা কবে তার শরণাপন্ন 

হয়েছিলেন ,১০+ আব কেনই বা তার মৃত্যুর পর, “সমাচার-দর্পণ” পত্রিকাঁ_যা 

তার জীবদ্দশায় তার প্রতি সর্বদা প্রসন্ন ছিল না--১ মার্চ) ১৮৩৪ সংখায় এক 
শোক-গাঁথা প্রকাশ করে লিখেছিল £ 

“বেদাস্তশান্ত্রের অন্ত নিতান্ত এবার । 

স্তব্ধ হইয়া শবশান্ত্র করে হাহাকার ॥”১০৮ 

প্রমাণপঞ্জী £ 

১. বিভিন্ন যুগে রচিত এই সাম্প্রদায়িক বেদাস্তভাস্তগুলির তালিক! সম্পর্কে দ্রষ্টবা 
এ. মি. ৯001085154৮ 086106 ০ 1617670%8 27061516160 17476505192) 1990, 

92977 5. 00500800180005105 276 20170 58051095490) 1990, 9. 1 । যে 

ধর্মসংপ্রদায়গুলির নিজব্য বেদাস্তভান্ত ছিল ন! ভার! ক্রমশ অপাঙ.ক্তেয় হয়ে দর্বল হয়ে পড়েন 
ও অবলুপ্তির পথে যান। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বার! বেদাস্তভান্ 
রচনা করেন নি তারাও প্রয়োজনমত নিজ নিজ মতের বৈদান্তিক ব্যাখ্য। দিতে পশ্চাৎপদ 
ছিলেন না। এর অন্কতম উদাহরণ অধুনালুণ্ড সুধোপাসক সৌর সম্প্রদায়। এ'দের কোনও 
স্বতন্ত্র বেদাস্ততাস্ত ছিল বলে জান। নেই। কিন্ত অ|নন্দগিরি প্রণীত *শংকরবিজয়, গ্রন্থের 
অয়োদশ প্রকরণে বণিত শংকরাচার্ধের সঙ্গে সৌরগণের বিচারপ্রসঙ্গে সৌরগণকে বেদীস্তমত 
শুকাশ করতে দেখা যায়। পূর্বপক্ষে তাদের মৃখ দিয়ে বলানো! হয়েছে £ *সূর্যই পরমাত্ম। ও 
জগৎকারণ।..আমর] শুর্ষের সর্বাত্মত্ব ও পররক্্াত্ব প্রতিপাদন করে থাকি” ( “সূর্য এব পরমা 
ঈিসংকারণং বর্ততে ।...আত্যাং হি সূর্যন সর্বাস্ত্বং অন্যৈব চ পরক্রন্ত্বং প্রতিপাদিতং ভবতি'-- 
'শিংকরবিজয়+, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চারম সম্পাদিত সংশ্বরণ, কলিকাত1, ১৮৬৮, পৃ.৯৪)। 
গোঁড়ীয় বৈফব সম্প্রদায় নিজন্ব বেদাত্তভান্ের অভাবে দীর্ঘকাল সর্বভারতীয় বৈফবসমাজে পূর্ণ 
মর্ধাদা পান নি। অষ্টাদশ শতাম্বীতে বলদেব বিভাতৃষণ, ব্গসৃত্রের গোবিশভান্ত রচনা করে 
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এই অভাৰ দুর করেন। জবা ৪. 0. 106. 20119215101 ০ 6০ ড2151/5286 2670 

010 18105617676 2 1361726] (186 5৫. ) 08100668, 2949, 00. 17 

২, শ্বর্গত হীরেজনাথ দত্ত কতৃক তার 49810078096 ৪ ড5৩৫৪০৪1৪৮ প্রবন্ধে 

উদ্ধৃত ॥ জরষ্টবয ৬159৫ 70507461 094166115 0158০16 811615085 ই ০005০ 80540০৮০৮৪৮, 

1941, 7), 9] 

৩,7৮6 24061 07 11061 17507, 2815 15001000100 1৮০5 060109207 

(007076100018 810) ০0107). 08160668, 1996, 28৮ 71, 0. 169 ূ 

৪. চন্দরশেখর দেব, 49810110789810088 ০01 1877070)01)02) 79০5.) তত্ববোধির্সী পত্রিকা, 

অগ্রহায়ণ ১৭৯৪ শক, পৃ. ১৩৯-৪০ ! 

৫, 00011600469 

৬. ব্রজেলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায় (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা! ১৬), 

পঞ্চম সংহ্করণ, পৃ, ৬৩ 

৭, 00118, 0. 460 

৮. 11৫ 

৯». 181. 0. £58-59। আমহার্টকে লিখিত রামমোহনের শিক্ষাবিষয়ক পত্রথানি 

পাশ্চাত্য শিক্ষাসম্পর্কে ভার দৃষ্টিভঙ্গির সৃচকরূপে কীতিত হয়েছে। কিন্ত এই পত্রে দেশে 
সংক্কৃত-শিক্ষার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ বিষয়ে তিনি ইঙ্গিতে যে সৃচিন্তিত প্রস্তাব করেছিলেন 

ভার শিক্ষা-চিস্তার আলোচনাপ্রসঙ্গে তা বিশেষ উল্লিখিত হতে দেখ| যায় না। একসময়ে 

দেশের টোল-চতুল্পাঠীসমূহের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজ] ভুম্বামী প্রভৃতি সমাজের বিত্তশালী 
সম্প্রগায়। আধুনিক যুগে ধীরে ধীরে এই সমর্থন ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কিন্ত তার পরিবর্তে 

শাসক-সন্প্রদায় যেটুকু সাহাযা দিতে অগ্রসর হলেন ত৷ নিতান্ত অকিধিৎকর। ফলে 

সংস্কৃতচর্চার এই প্রকৃত প্রাণকেন্দ্রগুলির শক্তি প্রার নিঃশেষিত ও ম্বন্ম বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন 
পঙ্িতসম্প্রলায়ও খঅবলপ্তির পথে । রামমোহন-প্রন্তাবিত পথে ঘথাসময়ে সরকারের সংস্কৃতি" 

শিক্ষানীতি নির্থারিত হলে প্রাচীন সংস্কৃত-শিক্ষাপদ্ধতির ও সংস্কৃতচর্চার এ দবরবন্থ! হত ন1। 

সাম্প্রতিক কালের সংস্কত-গবেষকগণের মধ্যে এ-সম্পর্কে রামমোহনকে কৃতজ্ঞতাভরে ম্মরণ' 

ফয়েছেন সম্ভবত একমাত্র পঙ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য । দ্রষ্টবা "বঙ্গে নবাচ্যায়চর্চ।”) বাঙালীর 

সারস্বত অবদান, প্রথম ভাগ, কলিকাতা, ১৩৪৮, পৃ. ৩১৬, পাটাকা ৭ 

১০. 00116. 0. 189: আশ্চর্যের বিষয় ব্রজেল্্রনাথ বঙ্যোপাধায় তার 'রামমোহন 

ঝায়ঃ (সাহিতা-সাধক-চরিতমাল। ) গ্রন্থে কুত্রাপি রামমোহন কতৃক এই বেদাস্ত-বিদ্যালয়- 

স্বাপদ-্প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন নি। সাধারণভাবে বণ্তমানে বীছ্া রাহমোহ্নের শিক্ষাসংস্কার- 

নীতির আলোচন। করে থাকেন তাদের অধিকাংশ পাশ্চাত্য শিক্ষাধিস্তার-কল্লে রাযযোহনের 

চিন্তা ও কাধাবলীর উল্লেখ করলেও তার বেদাস্ত-বিভ্ঞালয় সম্পর্কে নীয়ষ । 

১১, ভারতপধিক রামমোহন মায়, রধাল্-শতবাধিকী সংস্করণ, বিশ্বভারতী, ১৩৬৬৮ 
পৃ. ৭৪ 
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৯২. ভা, আ৬:৫, 98০০0470০16 চ7াচদহ৩, £601৫৮0% 2৮৫10017763 ০1 11 

17752005, ০). 7 9525198 81881007985, 8880920016১ 1811, 0. 199 

১৩, 10, 0, 199 

১৪, 1৮৫, 0. 959 

১৫, সংক্ষিপ্ত 'বিবরণ নামটি থেকে সঠিক অনুমান কর] কঠিন, কোন্ গ্রন্থটির উল্লেখ 
এখানে অভিপ্রেত। এই প্রসঙ্গে নৃসিংহাশ্রম মুনি প্রণীত *প্ধপাদিকা?র টীক। “বিবরণতাব- 

প্রকাশিক।; শীর্ষক গ্রস্থখানির নামও মনে পড়ে । 

১৬, ভা, ৬৭, & 764০ 07 61৮6 12656019, 17106101616, 0৮৫. 14500001029 ০767৫ 

17052005 (89০০00 8016100 ), ড০]. , 86:৯007০:9, 1818, 08০6৪: ভা (01006 

ঢ799626 96869 ০1 198121086 80008 61917209008 )১, 95০61০00 ]1 (00118899 ), 200. 

68৪৪-94 । 

১৭. 11180 40510, 8690171501৮ 016 51016 ০7 50০2101% 17 81)201 (17895 

27৫ 71838 ) 50. 4. 9580, 01018979165 01 0510066৬), 1941 70, 16-99, 60-61, 61- 

5৪, 70-78, 7৮-8, 85-86, 98, 96-96, 2109-04, 206.07, 119-14, 119-99) 186-84, 

259-17 

১৮. 106 00, 180-81 

১৯, 11008807091 2181610520106 2251015447611%16163, 20০67%70 274 

362015065 01 1525061৮102, ০1 [1 (10০950০09 1898) 7. 718 

২০, 10/2, ০1. 11) 1.90002$ 1898, 8০. 193, 605 

২১, ব্রঙ্গেন্্রনাথ বন্যোপাধ্যায়, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস প্রথম থণ্ড 

১৮২৪-১৮৫৮ কলিকাত|, ১৩৫৫) পৃ, ২২-২৪৪ ৪০ 

২২. ব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মৃত্যুঞ্জয় বিস্তালঙ্কার বাগবাজারে অবস্থিত তীয় 

নিজয় চতুম্পাঠীতে বেদাস্তাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন; প্রব্য-“্ৃতুাগ্রয় বিদ্তালম্বারণ, 

সাছিত্য-সাধক-চরিতমাল!, চতুর্ধ মুদ্রণ, ১৩৫২, পৃ. ২৬-২৭। কিন্তু সমকালীন সাক্ষা থেকে 

জান! যায় মৃত্বাপ্তয় চতুষ্পাঠীতে স্যার ও ম্বতির অধ্যাপনাই করতেন, যেদাস্তের নম্ন। 
শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট. মিশনের পাদ্রী ওয়ার্ড ার পূর্বোক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংদ্করণে লিখেছেন 

কলিকাতার তদানীত্তন টোল-চতৃষ্পাঠীগুলিতে প্রধানত ন্যায় ও শ্মতি শান্রন্থয় পড়ানো! হত 
এবং এই ন্যায় ও শ্মৃতির অধ্যাপকগণের মধ্য মৃত্যুয় অন্যতম হ্থিলেম। তার বাগবাক্ধায়ের 

চতুষ্পাঠীতে ১৫ জন ছাত্র অধায়ন করত (“105 161105%7758 5200208 6১6 ০০118£৩ ৪৩ 

19800 80 0519086৬ 500 578 60888 6106 73550. 5200 810021665 9888708 85 

চ:100171 650856 2-পতযতত)০5৭ 10501008585 01 985808587,01690 ৫168০, 

জা. ৮/৬:৫, &, 54৬১ ০ 0৮6 1715409, 186106512, 01001 115001985০1 04 চ2৮2০05 

৪৪০০০ 78,» ০], ৪৪:%০০, 1819, 2. 69399) | শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট. মিশনের 

বাজকগণ মৃত্যুঞ্জ়কে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন-_তাই ওয়ার্ডের উক্তি বিধ্যা হবায় কোনও কারণ 
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নেই। সৃতরাং দেখা যাচ্ছে, সৃত্বাপ্রয় সমকালীন কলিকাতায় ঘন্তান্ত পঞ্ডিতগণের মতে! 

জায় ও শ্বতির অধ্যাপনাই করেছেন ॥ বেদাস্তের সঙ্গে কিছু পরিচয় থাকলেও তিনি ঘে কদাচ 

বেঙাস্তের অধ্যাপক ছিলেন এ বিষয়ে প্রমাণ1ভাব | 

২৩. 'কবিতাকারের সহিত বিচার”- গ্রন্থাংলী-১, পৃ. ৬৮) “ঈীশোপনিযৎএর ভূষিকার 

“অনুষ্ঠান অংশেও রামমোহনকে এই বলে আক্ষেপ করতে দেখা যায়, বিরেধীপক্ষ তার 

বেশাস্তের বাংল! ভাস্তকে অশান্ত্ীর আধুনিক মত আধ্য। দিয়ে পাঠকগণকে তার অনুশীলন 

থেকে নিবৃত্ত করবার চেষ্ট। করছেন- দ্রষ্টব্য 'ঈশোপনিষৎ, গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ০৪ 

২৩. (ক), “পাষগুগীড়ন'-গরস্থাবলী ৬, পৃ" ৫৬ ॥ “পথ্য প্রদান, গ্রস্থাবলী ৬, পৃ. ৪১ 
২৪. “বেদাভ্তচন্জ্রি ক!» গ্রপ্বাবলী ১, পৃ ১৩১ 

ক, তদ্দেব, পৃ. ১৫২ 

২*, “কবিতাকারের সহিত বিচার”, গ্রস্থাবলী ২, পৃ. ৭১ 

২৭, 0০119, 0১, ৪-9 

২৮, 0০01186, 00. 14-15,419 ॥ এলাহাবাদ কেন্ত্রীয় মহাফেজথানায় রক্ষিত 'বেনারস 

কমিশপার দক -তর'এর 11780611808008 চ%5206 7880০:88-এ ১৮০৩ ব্রীষ্টাবন্দের মার্চ$ এপ্রিল, 
মে, ভুন, জুলাই মাসের কর্মরত কর্মচারিগণের তালিকায় রামমোহন রায়ের নাম উল্লিখিত 
জাছে। শিকাগো বিশ্ববিদ্তালয়ের ইতিছাসাধ্যাপক প্রয্টিফেন, এন, হে. অনুগ্রহপূর্ক এই 
'তখাটি বর্তমান লেখককে জানিয়েছেন। অবহ্য এই উল্লেখ খুব স্পষ্ট না হলেও ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের 
কোনও সময়ে যে রামমোহন কাশীর সরকারী রাজত্ব-বিভাগের কর্মচারী ছিলেন এতে তা 
প্রমাণিত হুয়। ১৮০৫ ত্রীষ্টাবধে রামমোহন সিভিলিয়ান জন ডিগবির অধীনে কর্মগ্রহণ করেন 
ও যথাক্রমে তার সঙ্গে রামগড়, যশোর, তাগলপুর ও রংপুরে অবস্থান করেন। এর মধ্যে 
ভার রংপুর-প্রবাস (১৮*৯-১৮১৫) দীর্ঘতম । ১৮০৩ থেকে ১৮০৫ ভার গতিবিধি সম্পর্কে 
আমাদের জ্ঞান খুব ম্পষ্ট নয়। এই সময়ের যধ্যে পুনর্বার কাশী-গতায়াতের সম্ভ।বন! 
একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ব্রজেন্রমাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, 
রামমোহনের সংস্কৃত শান্তে অধিকার বহুল পরিমাণে তার গুকুস্থানীয় অন্তরজ নল্াকৃমার 
বিভ্ভালঙ্কার বা! হরহরানলদ তীর্ঘামী কৃলাবধূতের নিকট প্রাপ্ত শিক্ষার ফল। চোদ্দ বৎসর 
বয়সে নিজগ্রাম রাধ'নগরে রামমোহন এর সঙ্গে পরিচিত হন (রামমোহন রা, সাহিত্য- 
সাধক-চরিতমালা, পৃ. ১৩) । আজীবন রামমোহন একে অসীম শ্রদ্ধা ও এর নিকট 
শান্রাধ্যযঘন কবে এসেছেন। সম্গযালজীবনে হরিহরানন্গও কাশীবাসী হগেছিলেন, যদিও 
রংপুরে ও কলিকাতায় ইনি রামমোহনের সঙ্গে কিছুকাল জতিবাহিত করেন । হরিহরানল্ের 
বিশেষ ব্ুৎপত্তি ছিল স্তায় এবং তত্ত্রশান্তঘয়ে। রামমোহন তার নিকট বিশেষভাবে 
উদ্ত্রশান্্রই অধায়ন করেছিলেন । ইনি যে রামমোহনের বেদান্তের আচার্য ছিলেন এমন 
প্রমাণ নেই। [ত্ষ্টবা 00116, 29. 101-09। নগে্রনাথ পৃ. ৭০৬-০৮ ) অ্রজেত্রনাথ 

বন্দোপাধ্যায়, বামচত্ত্র বিভ্ভাবাগীশ, হরিহরানন্দ তীর্ঘন্বামী, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, 
ঘিজীয় সংস্করণ, পৃ. ৩১-৩২ )। 
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২৯. রামমোহন রচিত ও প্রকাশিত 'গীতা'র পল্ভানৃধাদ বর্তমানে যে পাওয়া যায় না ত 

অত্যন্ত ছঃখের বিহর। বেদাস্তের স্বতিপ্রস্থান “গীতা*র মর্মার্থ সম্পর্কে তার বক্তব্য কী ছিল 

তা জানতে স্বভাবত কৌতুহল হয়। ১৮২৯ ক্ীষ্টাবে প্রকাশিত গার পহছমরণ বিষয়) গ্রন্থে 

তিনি স্বকৃত গীতানুবাদের উল্লেখ করেছেন : *'সহমরণাদিনূপ কাম্য কর্মের নিন্দা ও নিষেধের 

ভরি প্রমাণ গীতাদি শাস্ত্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে তাহার কিঞিৎ আমাদের প্রকাশিত 

ভগবদূগীতার কতিপয় প্লোকে ব্যক্ত আছে'**।” (শ্রস্থাবলী ৩) পৃ. ৫৬) মনীষী রাজেগ্রলাল 

মিশ্র ১৮৫৮ ব্রীষ্ঠান্ে ভাগবত পুরাণ, একাদশ দ্বদ্ধের এক বঙ্গানববাদের আলোচনা-প্রসঙ্গে 

রামমোহন-কৃত গীতা-অনুবাদের অকুই্ট প্রশংসা করেছিলেন (বিবিধার্ঘ-সংগ্রন্, আধা 
১৭৮* শক, পৃ, ৭২) আরও ত্রষ্টবা, ব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাষমোহম রায় (সাহিতা" 

মাধক-চরিতমাল|) পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ৯৬-৯৭। "গীতা'কে রামমোহন সর্ধশান্ত্রসার জ্ঞান 

করতেন (্রষ্টব্য *-**এবং লকল শ্মতি, পুরাণ, ইতিহাসের সার যে ভগবদগীত৷ তাহাতে 

লিখিতেছেন...”, সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবকের সম্বাদঃ ১৮১৮, গ্রন্থ! বলী ৩, পৃ. ৭ )॥ 

এবং অনেক সময়ে বন্ধুদের বলতেন, ''গীতার কথ! শুনেন! যে, তার কথ শুঁনযে কে?” 

(নগেশ্রনাথ, পৃ, ৩৪৬)। আমাদের নবজাগরণের চিস্তাধারার সঙ্গে ভগবদৃগীতার সম্পর্ক 

অতি ঘনিষ্ঠ ॥ বন্ছিমচন্র, টিলক, অরবিন্দ, গার্ধীজি প্রভৃতির গীতাভাম্বই তার প্রমাণ। 

রামমোহন এক্ষেত্রে এ দের পূর্বসূরী। 

৩০ রামমোহন প্রকাশিত ব্র্দসৃত্রের শাংকর ভায়ের সংগ্থরণ বর্তমানে অতি ছুপ্রাপ্য। 

কলিক।ত। সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে এর দুইখানি আছে (021010886০1 521751776 70001$ 

ঢা) 06 3০৬67717766 501510760011586 17509, 06101625 ড5৫5065 ০৪, 989 

৪06 940 ]। 

৩১. রাজনারায়ণ বসু ও আনল্চন্ত্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত রাজ। রামমোহন রায় প্রণীত 

্রস্থাবলী, কলিকাতা, ১৮৮০, পৃ, ৮১২ 

৩২, চন্দ্রশেখর বসু, বেদাস্ত-প্রবেশ ( কলিকাতা, ১২৮২), পৃ. ১৫০-৪১ 

৩৩, “গোত্বামীর সহিত (বিচার'--গ্রস্থাবলী ২, পৃ. ৫৭ ১ 716 818185 ০] 1117055 ০6? 

4/75665051 07006169 (8880) গ্রন্থেও [তিনি এই বচন উদধূত করেছেন । সেখাৰে 

প্রথম পঙ.ক্রির শেষাংশের পাঠ_“ন কর্তব্যোহ্ধ নিয়ত; ভব, 78119 চ70114, 

৮৮৯ 2) 0. 300 

৩৪, 10005 [8008118) 11508186100 01 0006 060 0081058180---] 06000061010 - 

78115 70115 283 109 5,115; এই সম্পর্কে মনীবী ব্রজেন্ত্রমাথ ঈীলের উক্তি স্মরণীয় £ 

৭১১০) 91680600913 8 606 268০0286500) ০01 1015 60618619 18581 0805 & 206ব7 ওয় 

০1 656 02580808 80৫. 007:0086 ০01 89180964728] ৪061)02167, 1719 09015160. 61086 80৪ 

1185৬ ০৫ 100155008] 158807) 2080 6০ 05 16907001166 জা$8) 606 596007165 01 68৪ 

৪০:80587৩5 9৪ :91১08$607595 ০ 6156 ০০16৩6$%5 850000 ০£ 6006 28০5. 26100572688 02 

20: 50615032867 86 ৪81688 (0: 6006 80108:096 ০1 1106) 100 6106 01005718106695 ৪0৫8. 

১৪৯. 



9810068598 01 0087018 20028] 800 10691190638] 90010110628, 506. 60১৬ 25001003117 

81800 ০1 8158 6৮০ 0877 810706 10770181) 8000) 60108006 8৪ 19 &ড%118016 ৮০ 00805 

£21180740% 0186 0161501201৮ (18৮ 6. 885৫1089782) 9150000 957002) 08৯16066৬ ) 

0. 18 

৩৪, 08090692175 10695 0. 98 

৩৬. ব্রাক্ষণ সেবধি, সংখ] ২ 5 গ্রস্থাবল ৫. পৃ. ১৫, ১৬) এ ক্ষেত্রে রামমোহনের 

সিদ্ধান্তের সঙ্গে শংকরাচর্যের মতের সম্পূর্ণ মিল। ব্রন্থসূত্তের "স্বত্যনবকাশদোষ প্রামঙ্গ ইতি 

চেন্াস্স্বত্যনবকাশদোবপ্রসঙ্গাৎ (২. ১.১,) শীধক সৃত্রের বাথ্য! প্রসঙ্গে শংকর বলেছেন, 

“বেদত্য ছি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যং রবেরিব ন্ূুপবিষয়ে ; পুরুষবচসাংস্ত মুলান্তরাপেক্ষং 

বত্তৃম্বতধ্যবনহ্িতঞ্চেতি বিপ্রকর্ষঃ1,' মর্মার্থ £ “নুর্ধালোক যেমন ন্দপবিষয়ে প্রত্যক্ষ গান 

জন্মায় তেমনি বেদ ম্বত:প্রমাণ । কিন্তু পুরুষষাক্য (স্মৃতির বচন) মৃলসাপেক্ষ ( শ্রুতিনির্ভর ) 

এবং (সেইহেতু) দ্বরাবস্থিত (অর্থাৎ পরোক্ষ) জ্ঞানের জনক'। অন্তত ব্রহ্মনুত্রের, 

*আপিসংরাধনে প্রত্ক্ষানৃমানাভ্যাম্” (৩ ৭, ২৪*) শীর্বক সৃত্রের ব্যাখ্যায় শংকর “গুত্যঙ্গ” 

অর্থে শ্রুতি এবং “অনুমান? অর্থে স্মৃতি ধরেছেন (প্রত্যক্ষানুমানাভাং শ্রুতিম্মতিভ্যামিত্যর্ঘঃ)। 

এই সৃত্রের নিজকুত ভাস্তে রামমোহনও শংকরকে অনুসরণ করে বলেছেন, “সংরাধনে অর্থ1থ 

সমাধিতে ব্রদ্ধত্জে উপলব্ধি হয় এইপ প্রত্যক্ষে অর্থাৎ বেদে এবং অনুমানে অর্থাৎ স্মৃতিতে 
কছেন।”--“বেদাস্তগ্রস্থগ্রস্থাবলী ২, পৃ. ৭৩ ) মীমাংস! শান্রে শ্রুতি-শ্বতি-পুরাণাদির প্রামাণ্যের 

আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত ও সুল্ষ্রবিচার আছে, ভ্রষ্টবা ঘু, 0. 887181 

74712158165 01 1766101512100% (0816568 1909 ) 0, 982-98 

৩৭. "মাও,ক্যোপনিষৎ £ ভূমিক! গ্রস্থাবলী ১* পৃ. ২৪৪) *লে কেবল বেদশিরোভাগ 
উপদিধদ্ হয়েন? উক্তি রামঘোহ্নের নিজের ব্যাখ্যা, মূলে নেই। রামমোহন এর যথাযথ 

অনুবাদও অন্যত্র করেছেন, দ্রষ্টব্য, 'মুণ্ডকোপনিধৎ ঃ গ্রস্থাবলী ১, পৃ.২৬০। আরও দ্রষ্টব্য 

“চারি প্রশ্নের উত্তর? : গ্রন্থাবলী ৬, পৃ. ১০ 

৩৮. শংকর: অধ্যাসভান্ত : "'দেহেল্রিয়াদিবছংমমাভিমানহীনস্ত প্রমাতৃদ্ধানুপপত্বৌ 
প্রমাপপ্রবত্তানবপপত্তেঃ। ন হি ইন্দ্রিয়াণানুপাদায় প্রত্যক্ষাদি-ব্যবহারঃ সম্ভবততি। ন 

চাসধ্যত্তাত্বভাবেন দেছেন কশ্চিৎ ব্যাপ্রয়তে। ন চৈতশ্মিন সর্বন্মি্নসতি অসলস্যাত্মনঃ 

প্রমাধত্বনুপপভতে। ন চ প্রমাতৃত্বমত্তরেণ প্রমাণপ্রবৃত্তিরস্তি। তল্মাদবিস্কাবছিষরাণ্যেব 
গ্রতাক্ষাদীনি প্রমাণ।নি শান্ত্রাণি চেতি।**শস্ত্রীয়ে তু ব্যবহারে যস্তপি বৃদ্ধিপূর্বকারী 
নাবিদিত্বাজনঃ পরলো কনম্থন্ধমধিক্রিয়তে, তথাপি ন, বেদা স্তবেত্তমশনায়া স্কতীতমপেতব্র্গক্ষত্- 

ছিভে্মসংসাধাত্মতত্বমধিকারেহপেক্ষাতে অনুপযোগাদধিকারবিরোধাচ্চ।, বৈদিক কর্মকাণু- 

ছ্লিতিক দুর্বশীমাংস! দর্শনের প্রবস্তাগণের সঙ্গে জ্ঞানমার্গাবলম্বী শংকর ও তার অনুগামিগণের 

এই বিষয়ে দীর্ঘকাল তীত্র বাদানুবাদ চলেছিল। শংকর-শিক্প সৃরেশ্বর তার “নৈকর্ম্য সিদ্ধি 
নানক মুহনি্ধ গস্থের প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে মীমাংসকগণের মত খগ্ডনপুর্বক 
জ্ঞাননার্ের শ্রেওন্ধ স্থাপনে প্রবন্ধ করেছেন। উদ্াহরণন্বূপ উষ্টব্য, নৈষবর্স্য সিদ্ধি ১1৫৪, ৯৯ 
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৩৯, শাংকরভান্ত, ব্রদ্মসৃত্র ৩. ৪, ৩৬. (অস্তর! চাপি তু তন্দষ্টেঃ) ( ৩, ৪. ৩৭, (পিচ 

শ্মর্তে)॥ রামমোহন এই ছু সৃত্রের ভাস্তে শংকরকেই অনুসরণ করেছেন, যখ। *.*.*আশ্রমের 

কিয়া বিনাও জ্ঞান জন্মে) রৈক্য প্রভৃতি অনাশ্রমীর জানের উৎপত্তি হইয়াছে এমত নিদর্শন 

বেদে আছে। শ্বতিতেও আশ্রম বিন! জ্ঞান জন্মে এমত নিদর্শন আছে ।»--বেদাস্তগ্স্থ ঃ 
্রস্থাবলী ১. পৃ. ৯৬ 

৪০. “সুত্রঙ্গণা শাস্ীর সহিত বিচার" খস্থাবলী ৯, পৃ. ৯৮ 

৪১, বেদান্তপ্রস্থ £ ভূমিকা] £ গ্রস্থাবলী ১, পৃ, ৩) আরও দ্রষ্টব্য, কবিতাকারের সহিত 

বিচার) গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৮৪; 4৯ 70915095 ০ 1110000 70088870057) 291] 6০ ১০6 8০৮৯০ 

0180 80090866101 [00196 &6 21801:88 ১ 57)61151, চ70115 28. 21, 08৮ 1 [0081180 

গ8208186100 01 6709 [09001080181880 ; 17000000680) 75%/61151) 57015 2৮. 10, 0. 14. 

৪২. ঈশোপনিষৎ ; ভূমিকা । গ্রন্থাবলী ১, পৃ, ১৯৫-৯৬। রামমোহন রায়, উপনিষদ 

(সাধারণ ব্রাঙ্ষসমাজ, কলিকাতা, ১৯৭০ ) পৃ. ২০, ২৩ $ আরও ডষ্টব্য, বেদাত্তপ্রন্থ : ভূমিক1 : 

রস্থাবলী ১, পৃ, ৬ £ মাও,ক্যোপনিষৎ ভূমিক! ) গ্রস্থাবলী ১, পৃ. ২৪৪-৪৫ 

৪৩, ব্রান্ধণ সেবধি-__সংখ্য। ২, গ্রস্থাবলী &, পৃ, ১৪-১৫ ) আরও দ্রষ্টব্য, গোস্বামীর সহিত 

বিচার £ গ্রস্থাবলী ২, পৃ. ৪৯-৫০ 2 পথ্যগ্রদান £ গ্রস্থবলী ৬, পৃ ১৩২-৩৩ ; কায়স্ত্ের সহিত 

মন্তপান বিষয়ক বিচার, গ্রস্থাবলী ৬, পৃ. ১৮৪ ॥ পরবর্তাঁ চতুর্ধ অধ্যায়েও এ সম্পর্কে কিছু 
আলোচন। কর! হয়েছে। 

৪৪. ব্রন্মনিষ্ঠ গৃতস্থের লক্ষণ £ গ্রস্থাবলী ৪, পৃ. ৩৩ 

8২. গোন্বামীর সহিত বিচার £ গ্রস্থাবলী ২, পৃ. ৫২) আরও গ্রষ্টব্য, স্মরণ বিষয়ে 

প্রবর্তকের ও নিব্তকের সম্বাদ £ গ্রন্থাবলী ৩, পৃ. ৫, ৮; সহ্মরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবকের 

দ্বিতীয় সম্বাদ £ গ্রন্থাবধলী ৩, পৃ, ৩১-৩৩ 

৪৬. এই উক্তি সাধারণভাবে আদি ভাস্ুকারগণ সম্বন্ধে প্রঘোজ্য । উত্তরকালে এদের 

নিজ নিজ সম্প্রদায়তৃক্ত অনুব্তিগণ কোনও কোনও স্থলে কিছু অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার 

করেছেন, যেমন অহ্বৈতবেদাস্তে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রতি ছাড়াও স্বীকৃত হয়েছে অর্থাপত্তি, 
উপমান ও অনুপলব্ধি ( ডরষটব্য, ধর্মরাজাধবরীল্ত্র কৃত বেদাত্তপরিভাষা, তৃতীয়, পঞ্চম ও যষ্ঠ 

পরিচ্ছেদ )। তা! ছাড়! রামানুজ তার গীতাভান্তে (১৫. ১৫) ইঙ্গিত করেছেন, যোগলন্ধ 

আত্ানৃতৃতি জ্ঞানের অন্ততম আকর (-"সর্বস্ত ভূতজাতম্ত চ সকলপ্রবৃত্িনিবৃ্তিমূলজ্ঞানোদয়দেশে 

স্বাদ সর্বং মৎসংকল্পেন নিয়চ্ছন্ অহ্মাস্বত়া সন্নিবিষ্টঃ| “**সতে। মত্তঃ এব সর্বেধাং স্মৃতি 

জায়তে ॥ স্মৃতি; পূর্বানুভূতবিহব্মনৃভরলংস্কারমণন্রজং জ্ঞানম্। ভ্যানমিল্রিয়লিলাগমযোগজে | 

বন্তনিশ্চয়ঃ সোহপি মত্তঃ)। রামমোহন গার বেদাস্ত সম্প্ষিত বচনালমূহে প্রমাণ লিয়ে এত 

বিস্তারিত আলোচন| করেন নি। তাই বগ্তমান প্রসঙ্গে এই সব বিতকের মধ্যে আমাদের 
ষাওয়ার গুয়োজন নেই। 

৪৭ শাংকরভান্ব, ব্ন্ধসৃত্র ৭. ১. ২৭ £ ''শবসূলঞচ ব্রন্ধ শবপ্রমাণকং মেশ্রিয়াদিপ্রমাণকং, 

তাযেখাশব্বমতা পগত্তব্যম্।.**লৌঁকিকানামশি মণিমন্তোযুিপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিততৈ- 
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চিত্রাবশাচ্ছক্তয়ে! বিরুদ্ধানেককার্ধবিষয়! দৃষ্ধীন্তে ত| অপি তাবক্নোপদেশমভ্তরেণ কেবলেন 
তর্কেণা বগন্তং শক্যন্তে-.কিমুতাচিতন্ত্যপ্রভাবন্ ব্রন্ধণে। রূপং বিনা শষেন নিরূপ্যেত | উক্ত 

সৃ'্রর ভাত্ুপ্রলঙ্গে রামানুজ বলেছেন, সাধারণ অভিজ্ঞতার রাজ্যের অন্যান্য বন্তর সঙ্গে ত্রন্মের 

পার্থকা এইযে ব্রক্ষকে (তর্কের সাহায্যে) প্রমাণ ব1 অপ্রমাণ কিছুই কর। সম্ভধ নয় (“ন 

সামান্তে। দৃষ্টং সাধনং দ্লধণং বার্ধতি ব্রহ্ম _শ্রীভান্ত ১ ২. ১. ২৭,)। 

৪৮, ্রাভাত £ ২. ১, 58 “অবগ্ং চ শান্তর অনন্যাপেক্গ হ্তাতীন্দ্িয়ার্থগোচরভ্যাপি 
তার্কাহনুসরণীয়ঃ। যতঃ সর্বেষাং প্রমাণানাং কচিৎকচিত্বিষয়ে তর্কানুগৃহীতানামেবার্ঘনিশ্চয়- 

হেতৃত্বদ। তর্কে। ছি নামার্থগব্তাববিষয়েশ ব। সামগ্রীবিষয়েণ বা নিরূপণেনার্থবিশেষে প্রমাণং 
ব্যবস্থাপয়তর্গিতিকর্তবযতারূপমুহাপরপর্ায়ং জ্ঞানম্। তদপেক্ষ! চ সবেষাং প্রমাণানাং সমান1)' 

শান্ত তু বিশেষেণা কাজা দংনিধিযোগ্যতাজ্ঞানাধীন প্রম।ণভাবন্ত সর্বত্ৈব তর্কানুখহাপেক্ষা” । 

৪». রামমোহন -ভাঙ, ক্রহ্ষহথত্র ১. ৩. ২৮) ৩, ই. হ৪ 7 9৪, ৪. ২০১ ইতাদি । দ্রষ্টব্যঃ 

বেদাস্তগ্ন্থ £ গ্রন্থাবলী ১, পূ. ২৮, ৭৩, ১১৩ কিন্তু প্রত্যক্ষ বা অনুমান বিষয়ে শংকর ব! 

রামমোহ্ম যতন আলোচনাতে বড় একটা উৎসাহী ছিলেন ন।। অবশ্য শংকর ইন্দ্রিয় প্রত্ক্ষ 

ও অনুমানকে শ্তিগ্রমাণ হতে ভিন্ন ছুটি স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ যে ন| করেছেন তা! নয়ঃ 
যেমন, “'ন চ পরিনিষ্টিতবস্তদ্বরূপত্বেৎপি প্রত্যক্ষ দিবিষয়ত্বমূ।*"*ন চানুমানগম্যং শংস্ত্প্রামাণ)ং 
েনান্ত্র দৃষ্টং নিদর্শনমপেক্ষতে__শাংকরভাস্ব, ব্রন্গনুত্র ১. ১,৪। কিন্তু তার দৃষ্টি মুখ্যত, 
শ্রুতিনিবন্ধ ছল বপেই তিনি তার ভাস্তের কোনও কোনও স্থলে সাধারণ অর্থে শ্রুতিপ্রমাণকে 

প্রত্যক্ষ (৫179০6 0০দ%16086 ) আর স্মৃতিকে অধ্ুমান (200179৩6 00700দ16288 ) রূপে 

বর্ণন! করেছেন; দ্রষ্টব্য, পাদটাক। ৩এ। রামমোহন এ ক্ষেত্রে তার অনুগামী । শংকর- 
পরবর্তী অইৈতবেদাস্তিগণই বেদান্তের প্রমাণ-অংশ নিয়ে বিস্তারত আলোচন। করেন এবং 

প্রত্যক্ষ (09:০9০81০০ ) ও অনুমান (171579095 )-কে বেদাস্তদর্শনের দুই দ্বতন্তর প্রমাণকপে 

সৃপ্রতিষ্ঠিত করে দেন। ধর্মরাজাধ্বরীল্রের “বেদাস্তপরিভাবা” (রচনাকাল আনুমানিক খ্রীন্টায় 
যোড়শ শতান্ধীর মধাত্ভাগ) অদ্বৈত-বেদান্তের প্রমণতত্ব বিষয়ক এই শ্রেণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ 

গ্রন্থ। রামমোহন তার ভাস্তে ব। অন্তত্র বেধান্তের এই প্রম!ণতত্তব্ের দিকটি নিয়ে আলোচন। 

করবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি, কেনন! বিচারে তার প্রতিপক্ষগণ কেউই এ-সম্পর্কে 

কোনও প্রশ্নের অবতারণ করেন নি। 

৫০, ব্বামমোহন-ভাত্, ক্রন্ষনথত্র,। ২. ১- ১১ । দ্রষ্টব্য £ গ্ন্থাবলী ১. পৃ. ৩৮1 এ দিদ্ধাত 

শংকর-মতে$ই প্রতিধ্বনি, ভ্রষ্টবা, “ইতশ্চ নাগমগঞোহর্থে কেবলেন তর্কেণ প্রত্যবস্থাতব্াং 

যস্মান্লিরাগমাঃ পুরুযোত্প্রেক্ষামাঅরনিবন্ধনান্তর্ক। অপ্রতিঠিতাঃ সম্ভবস্ধি, উৎপ্রেক্ষায়! নিরদ্কুশত্বাৎ 

শংধকরভায়। অ্রসূত্রঃ ২, ১, ১১ 

৫১, *গোত্বামীর সহিত বিচার: এরস্থাবলী ২. পৃ. «৭; মৃত্যুপগ্রর বিদ্তালঙ্কার কৃত 

সথালোচনার প্রতু[ত্তরম্বরূপ নিঙ্জের সম্পর্কে তার উদ্ভিতেও অনুক্ধপ মনোভাব পরিস্ফুট £ 

“আর একজন শান্তর এবং লোকের. বোখের নিমিত্ত বথাসাধ্য তাহার ভাবাবিবরণ করিয়া 
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লোকের সম্মুখে রাখে এবং নিবেদন করে আপনার অনুভবের দ্বারা ও বেদসম্ত যুক্তির দ্বার! 

ইহাকে বৃঝ-**।”২-ভষ্ট।চার্ধের সহিত বিচার £ গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১৮৪ 
৫১. (ক) বৃহদারণ্য উপনিষৎ, শাংকরভাত্, ভূমিক|। 

৫৯. ড70115 ০ ১11 570111017 001৫5 ০) সা (3, 3, 80৫ ও, ২০৮108009 [,00000, 

1799) 79. &23-25 ॥ ১৭৯৯ বষ্টান্দে জোন্সের গ্রস্থাত্বলীতে মুদ্রিত হলেও এই অনুবাদ কর! 

হয়েছিল আরও কয়েক বৎসর পূর্বে ১৭৯৩ অথব1 ১৭৯৪ ধী্টাবে। দ্রষ্টব্য 8 নে. ল. 089900, 

7.৯ ৩৮ 07/01117 7০7655 07125001156, ৫৮ 40150606602 21761191759 ০) [15 70715 

( ম্০০০]৪1ঘ, 1962) 9. £৪1 পাশ্চাত্য জগৎকে হিন্দুদের বৈদিক সাহিত্যের কিছু নিদর্শন 

দেবার উদ্দেশ্যে জোন্স বেদের অন্য কয়েকটি অংশের সহিত এই উপনিষদ্খানি অনুষাদ করেন। 
৫২. (ক) ভ্রষ্টব্য, 7. থা, 00165:০0 74465061161760%8 855095 ০] 1, 1০002, 

1887, 

0. 47-59 1 আরও ড্রষ্টব, তার 785549$ 0) (৫ 17611860070. 72701050189) ০ 01৫ 

11085 টতজ্দ ম০৮৪০০১ 1.00000. 18889 20০. 26-90 7 ৯00 1109 ৬6৫৪৪ 0: :580:6৫. 

1166:88075 ০1 [110095 ? শীর্বক কোলক্রকের প্রবন্ধটি আদৌ প্রকাশিত হয়েছিল 'এনসয়াটিক 

রিসার্চেস্?এ । দ্রষ্টবা, /55120707 985801085 ০1 1] (1806 ) 1১6, 969-£76 

৫৩, ভা)]]8500 08155, 48 01721117701 0) 0156 56511/6 7701718066 (3৫188100, 01688 

99:817)0029, 1806) 8০০৮ ড্র. 098০06৮ 7. 00. 908-06 1) জোন্সের পূর্বপ্রকাশিত 

অনুবাদ কেরীকে বিষর়-নির্ধাচনে অনেক পরিমাণে প্রণোদিত করেছিল সলেছ নেই। এখানে 
উলখা কেরা তার গ্রন্থে ইংরেজি অনুবাদসহ ভাগবত পুরাণের প্রথম অধ্যায় ও বাইবেল থেকে 
সন্ত ম্যাথিউ লিখিত গসপেলের প্রথম তিন অধ্যায়ের সংক্কত অনুবাদ ঈশোপনিষদের 
পাশাপাশি সংযোজিত করেছেন। এই তিনটি সংস্কৃত রচন! মৃদ্রণের উদ্দেগ্ত সম্পর্কে বল! 
হয়েছে এগ্ডলি 63:9:01868 110) 7878108 ব! সংস্কৃত বাকোর অন্য অভ্যাস করবার নিদিত্ত 

প্রদত্ত পাঠাবলী। ীশোপনিষদের অনুবাদ ও মুন্রণের পশ্চাতে ডার কোনও মহতুর উদ্দেশ 
ছিল ন!। শংকর বা! অন্ক কোনও ভাক্কারের উল্লেখ তিনি করেন নি 

৫৪, জীশোপনিষ্চ; গ্রস্থাবলী ১, পৃ. ২০৪ 

৭৫, তদেব; ৭**তবে ভগবদ্গীত| যাহাকে বাঙ্গালি ভাষায় এবং কিলোস্বানি ভাবায় 

কয়েকজন বিবরণ করিয়াছেন সেই সকল ব্যক্তির মত হইতে পারে.'ইহা। হইলে অনেক খস্থের 
প্রামাণয উঠিয়। যায়।” 

৫৬. গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১১৪ ১৩) ১৮৭১ ১৯৫? ২১২, ২৪৭। রামযোহনের যৈফব প্রতিপক্ষ 

তাকে শংকরপন্থী আখ্য! দিয়ে বিজ্রপ করলে প্রত্যুত্তরে রামমোহন লেখেন, “আমাদের 
প্রতি আচাধমতাবলম্বী ধলিয়। যে কটাক্ষ করিয়াছেন সে আমাদের ললাঘা সুতয়াং ইহার উত্তর 

কি লিখিব+, 'গোস্বামীর সহিত বিচার' £ গ্রস্থাবলী ২, পৃ. ৫৫-৫৬ 

৫৭, “বেদাস্ত-পরস্থ; ভূমিকা ; গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ৬ ১০) “গোস্বামীর সহিত বিচার? ঃ 
গন্থাবলী ২, পৃ. ৫* 

১০ ১৪৫ 



৫৮, রামানুজ-ধৃত সৃঃসংখ্য! ৫৪৫7) ভাম্করের ৫৪১) মধ্যের ৫৬৪$ বল্লভের ৫৫৪; 

বিজ্ঞানভিক্ষুর ৫৫৫) এবং বলদেব বিস্বাভূষণের ৫৫৮। এর মধ্যে বলদেবের সঙ্গে রামমোহনের 

দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্তের কোনও [মল ন! থাকলেও তার আলোচিত সৃত্রগুলির মেট সংখ্যা 
র[মমোহন-ভাস্তের মোট সৃত্রসংখ্যার সঙ্গে মেলে। 

৫৯. শাংকরভান্ত, ব্র্নূত্র ৪. ৩. ১৪: "তাবেতে। তৌ পক্ষাবাচার্ষেন সুত্রিতৌ। 

গত্যুপপত্ত্যািভিরে কঃ মুখাত্বা দিভিরপরঃ। তত্র গত্যুপপত্তাদয়ঃ প্রভবস্তি মুখাত্বাদীনাভাসয়িতুং 
ন মুখ্যত্বাদয়ে। গত্যুপপত্তযাদীন্ ইত্যান্ত এব দিদ্ধাস্তো ব্যাথ।ত;। দ্বিতীয়ন্ত পূর্বপক্ষঃ।”.. 

কেচিৎ পুনঃ পূর্বাশি পূর্বপক্ষসূত্র!ণি ভবস্ত্যত্বরাণি সিদ্ধাত্তসূত্রা ণত্যেতাং রাবঘ্থামনুরুধযমানা: 

পরবিষয়। এব গতিশ্রুতীঃ প্রতিষ্ঠাপয়স্তি 1” । 

৬০. বেদাস্ত-গরন্থ : গ্রস্থাবলী ১, পৃ. ৭৬) রাজনারায়ণ বনু ও আনন্দচন্ত্র বেদাস্তবাগীশ 

সম্পাদিত 'রাজ1 রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী, (কলিকাত। ১৮৮ )তেও (পৃ. ৭৭) এইই 

মুদ্রধ-প্রমাদটি স্থান পেয়েছে । সাহিতা-পরিষৎ সংক্ষরণের সম্পাদক প্রীব্রজেন্্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস নিধিচারে সেই ভূলপাঠেরই পুনমু্রধ করেছেন | বঙ্গীয়- 

সাহিতা-পরিষৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত “বেদান্ত-গ্রন্থ'এর দুল্রাপা প্রথম সংক্করণেরও আলোচ্য পাঠ 

'শরবচ্চ তন্নিয়মঃ? (দ্রষ্টব্য “বেদাস্ত-গ্রন্থ', প্রথম সংহ্করণ, কঙগিকাতা, ১৮১৫, পৃ. ১০৪) । অর্থাৎ 

এই মুদ্রণ-প্রমাদ প্রথম সংস্করণ থেকেই চলছে। কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয় কোনও সম্পাদকই এ 

পর্যস্ত অনুবাদের লঙ্গে মিলিয়ে প্রকৃত পাঠ নিধ্ণরণের চেষ্টা করেন নি। এস্লে উল্লেখযোগ্য 

পণ্ডিত কালীবর বেদান্তশ্বাগীশ সম্পাদিত ও অনুদিত শাংকরভান্ত ও বাচম্পতি মিশ্র কৃত 

ভামতী টাক! সমেত ব্রন্গসত্রের সৃবিখযাত সংস্করণেও আলোচ্া হুত্রটিতে (৩. ৩, ৩.) “মববচ্চ 
তন্নিয়ম:,এর স্থলে ছাপা হয়েছে 'সরবচ্চ তন্লিম$ ২ জ্রষ্টবা, কালীবর বেদান্তবাগীশ 

বেদাস্তদর্শনমূ, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা, ১৩৬০) পৃ. ১৭১ এই প্রমাদ পণ্ডিত হুর্গাচরণ 

সাংখ্যবেদাত্ততীর্থের ম্যায় বিচক্ষণ সম্পাদকেরও দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে । 

৬১, আশ্চর্ধের বিষয়, আচার্য শংকরের প্রতিভাকে বিশ্ববানীর নিকট পরিচিত করবার 

রামমোহনের এই প্রয়াম আধুনিক কালে যথাযোগা স্বীকৃতি পায় নি। গ্রীমৎ স্বামী 

প্রজ্ঞানানন্দ সরম্বতী প্রণীত 'বেদান্তদর্শনের ইতিহাস" গ্রন্থের আলোচন'-পরিধি যদিও আধুনিক 

কাল পর্যস্ত বিভ্তীর্গ তথাপি রামমোছন-কুত বেদান্ত-ভান্ত (১৮১৫) ও রামমোছন সম্পাদিত 

ও প্রকাশিত শাংকব-ভাস্তের সম্পূর্ণ সংস্করণ সেখানে অনুল্িখিত ॥ দ্রষ্টব্য 'বেদান্তদর্শনের 

ইতিহাল, দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রথম ভাগ (কলিকাতা, ১৩৭২), পৃ. ২২৯-৩০ দ্বিতীয় ভাগ 
(কলিকাতা, ১২৭৩), পৃ. ৫৫৭-৮* 

৬২. শাংকরভাত্, বৃহদাবণাকোপনিষদ ২, ৪. ১০, 

৬৩. 17,210 [10105099 ([0750150 50181005 1940) ০1. ]া. 20,449 1 

আপাতদৃষ্টিতে এর বাতিক্রম শংকরের নামে প্রচলিত “ম্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ভান্ত'। এই ভালে, 
বিশেষ করে এর ভূমিকায়, বিশু, বিুধর্ম, ব্রহ্ম, লিঙ্গ, শিবধর্ষোত্তর প্রভৃতি হু পুরাণের বচন 
সবিস্তায়ে উদ্লিখিত দেখা যায়। ০কিন্ত এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে এইভাস্ত প্রকৃতপক্ষে 
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শ্রকরের রচনা] বলে অনেক পণ্ডিতই মনে করেন ন।। শংকরের দশোপনিষদ্ভায়ের উপর 
ঘিনি টীক। রচনা করেছিলেন সেই আনলাগিরির উক্ত গ্বেতাশ্থতরোপমিষদ-ভাষ্যের উপর লিখিত 

কোনও টীক। পাওয়া যায় নি। এতেও এই গ্রন্থের অকৃত্রিমতায় সঙ্গে হছয়। 

৬৪৭ 9, টব, 108860516৬১ ১7775601990 10101) 10501) ০1, 11 

(097071086, 1940), 0. £89 

৬৫. 108880768১ 44 8115001 ০] 1770/017 271050%70, 5০], স্ব. (08011289, 

1956) 0. 91 

৬৬, 100 0. 181 

৬৭, “গোস্বামীর সহিত বিচার” ; গ্রস্থাবলী ৯, পৃ. ৪৯-৫১ 

৬৮, “উৎসবানন্দ বিদ্তাবাগীশের সহিত বিচার» গ্রস্থাবলী ২, পৃ. ৪) ২০, ২৩) ৩৭ ইত্যাদি । 

*গোস্বামীর সহিত বিচার? গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৫১-৫২ । “চারি গ্রশ্গের উত্তর, গ্রস্থাবলী ৬, পৃ. ১৪; 

“পথাপ্রদান?, গ্রন্থাবলী ৬, পৃ. ৯ং ইত্যাদি । 

৬৯. “বেদাত্তগ্রচ্থ') গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১১ 

৭০. তদেব, পৃ ১৫-১৬ 

৭১. “ভট্টাচার্যের সহিত বিচার” : খ্রস্থাবলী ১, পৃ. ১৬৪ 

৭৭. “মাও্,ক্যোপনিষৎ £ ভূমিক1': গ্রস্থাবলী ১, পৃ. ২৩৭ 

৭৬. তদেব, পৃ. ২৫৫ 

"৪. “উৎমবানন্দ বিস্তাবাগীশের সহিত বিচার? : গ্রস্থা বলী ২, পৃ. ৬ 
৭৫, *কবিতাকারের সহিত বিচার+ £ গ্রন্থা বলী ৫? পৃ. ৭৪ 
৭৬. 'ব্রহ্মলংগীত? ; গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ৫৯ 

৭৬. (ক) “উৎসবানন্দ বিগ্তাবাগীশের সহিত বিচারঃ : গ্রস্থা বলী ২, পৃ. ২৩-২৫ 

৭৭. *কবিতাঁকারের সহিত বিচার; ; গ্রন্থাবলী ৭, পৃ. ৭৯১ ৯২; এই উপলক্ষে রামমোহন 

রনসূত্র ৪, ১, ৪., 'ন প্রতীকেন হি সঃ' উল্লেখ করেছেন। শংকর এই সূত্রের ভাষ্যে বলেন £ 

“ন প্রতীকেধাত্বমতিং বর়ীয়াৎ। ন হাপাসকঃ প্রতীকানি ব্যস্তান্তাত্বত্বেনা কলয়েৎ।.** 

বিকারহ্বূপোপমর্দেন হি নামাদিজাতন্ত ব্রন্ষত্বমেবাশ্রিতং ভবতি। দ্বরূপোপমর্দে চ নামার্দীনাং 

কৃত: প্রতী কত্বমাত্মগ্রহো ব। ন চব্রহ্গণ আত্মত্বাৎ ব্রশ্গদৃষ্টাপদেশেঘ বৃষ্টি: কল্প কতৃত্বানিরা- 
করণ।ৎ। করত্তৃত্বাদিসর্বলংসারধর্মনিরাকরণেন হি ব্রহ্মণ আল্মত্বোপদেশঃ, তানির/করণেন 

চোপাসনাবিধানম্। 'অতশ্চোপালকল্ত প্রতীকৈ: সমত্বাদাক্মগ্রহা! নোপপসতে। ন ছি 

রুচকযস্তিকয়োরিতরেতরাত্মত্বমন্তি, সুবর্ণাত্বনৈব তু ক্রন্ধাত্মত্বেনৈকত্বে প্রতীকাভাব- 
প্রসঙ্গমধোচাম। অতে। ন প্রতীকে ঘাস্ধদৃষটিঃ ক্রিয়তে।”-_শংকরেয় এই সৃত্রটির ব্যাখ্য। অত্যন্ত 
গুরুতপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে তিনি ব্রহ্মজিজ্ঞানুর পক্ষে প্রভতীকোপাসন! সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেন । 
প্রতীকোপাসন|-বিরোধী রামমোহন যে শংকরের এবংবিধ সিদ্ধান্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন 

সেআর আশ্চর্য কী? 

গ৮, মাও,ক্যোপনিষৎ : ভূমিকা : গ্রন্থাবলসী ১, পৃ. ₹ও৭ রর 
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৭৯. শ্াংকরভাষ্য, ব্রন্ধনুত্র ৩, ৪, ২০: ব্রদ্ষসংস্থ ইতি হি ব্রক্মণি পরিসহা গ্িরনগ্তঃ 

বাপারতারূপং তন্নিষঠত্বমভিধীয়তে । তচ্চ ত্রয়াণাশ্রমাণাং ন সম্ভবতি, ম্থাশ্রমবি ছিতকর্মানুষ্ঠানে 

প্রত্যবায়শ্রবণাৎ। পরিক্রাজকন্য তু সর্বকর্মসন্াসাৎ প্রত্যবায়ো! ন সম্ভবত নৃষ্টাননি মিপ্তঃ 1, 
৭৯, (ক) কোঁটিলীয় অর্থশান্ত, ২. ১. ১৪ : “পুত্রদারমপ্রতিবিধায় প্রব্রজজতঃ পুর্ব: সাহসদণ্ডঃ 

স্রিয়ং চ প্রব্রাজয়তঃ | লুগুব্যব।রঃ প্রব্রজেদা পৃচ্ছা ধর্মস্থান্ অন্যথ। নিয়মে)ত? (গণপতি শাস্ত্রী 

সম্পাদিত সংহ্করণ, প্রথম থণ্ড, পৃ. ১১৫-১৪) ॥ মনু, ৩. ৭৭-%৮ ; ৬. ৩৩) ৩৫-৩৭ ) বোঁধায়ন 

ধর্ুত্র, ২, ১০, ৬ ১ “সপ্তত্য! উধধি সম্যাসমুপদিশস্তি? । 
৮০, চীশোপনিবৎ : ভূমিকা, গ্রন্থাবলী ১. পৃ. ১৯৮-৯৯ ৃ 

৮১. “শ্বামি-শিষ্য-সংবাদ? : স্থ।মী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড (শতবাধিকী 
সংল্করণ ), পৃ. ৪৮, ৪৯, ৫০ 

৮২. 'অন্ঞানন্ত সদসভ্ত্যামনির্বচনীয়ং ত্রিখুণ|ক্কং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকি ফিদিতি 
বঙভি-সদানল্কৃত ব্দোস্থসার, ১৩ (কালীবর বেদাস্তবাগীশ সম্পাদিত চতুর্থ সংস্করণ, 
পৃ. ৪$-৪৭): শংকরাচার্ষের নামে প্রচলিত “সর্ববেদাস্তলারসংগ্রহ” গ্রন্থেও সংক্ষেপে মায়1 ব1 

অজ্ঞানের সৃন্দর সংজ্ঞানির্ণয় কর! হয়েছে £ 
সদসন্ত্যামনিব!চ্যমজ্ঞানং ত্রিগুণাত্বক ম্ 

বস্ততত্বাববোধৈক বাধ্যং তদ্ভাবলক্ষণম্। শ্লোক ৩০৪ 

সর্ববেদাত্তসারসংগ্রহ £ (প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী সম্পাদিত ও অনুদিত, 

কলিকাতা, ১৩৩৬ ), পৃ. ১২১ 

৮৩. প্রমথনাথ তর্বভূষণ, মায়াবাদ ( বিশ্বভারতী, ১৩৫০) পৃ, ৩৩-৩৪ 

৮৪. এবিষয়ে রামমোহনের কিছু কিছু সুনির্গিষ্ট উক্তি পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে, অ্রষ্টব্য 
পাদটাক। ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩ ও ৭৪1 এগুলি ছাড়া তিনি মায়াবাদ সম্পর্কে তার রচনার 

অন্তত কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন; দ্রষ্টব্য 'ব্রাহ্মণ সেবধি” প্রথম সংখ্য] : গ্রস্থাবলী 

৫) পৃ, ৬-১০ ( সম্প্রতি কেউ কেউ বলেছেন, রামমোহনের 'ভ্রাঙ্মণ সেবধি'তে উক্ত মায়াবাদ- 

ব্যাখ্যা] অহ্থৈত-বেদান্তম্মত হলেও এ ভার নিজের সিদ্ধান্ত না হতেও পারে, কেনন! এখানে 

রামমোহন সাধারণভাবে খ্রীষীর় মিশনারীগণের আক্রমণের বিরুদ্ধে বেদান্ত, ভ্টায়, মীমাংসা, 
সাংখ্য, ফোগ, পুরাণ, তন্ত্র প্রস্তুতি তাবৎ হিন্দু দর্শন প্রস্থান ও শাস্ত্রের স্বপক্ষে নিরপেক্ষভাবে 
তার ঝুক্তি প্রয়োগ করেছেন । এই সমালোচকগণ উদাহরণন্বব্বপ সাধারণত লর্ড আমহ্থান্টকে 

লিখিত রামমোহনের শিক্ষাবিষয়ক পত্রে বৈদাস্তিক মায়াবাদ সম্পর্কে রামমোহনের কিছু 

আপাত-বির্ূপ মন্তব্যের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। কিন্তু তর্কের খাতিরে 
'্রাঙ্গণ সেবধি,র উক্তি সম্পর্কে এ দের মত যাঁদ মেনেও নেওয়! যায়, ত1 হলেও প্রন্থ থাকে ত্তার 

উপনিবদ্-ভুমিকা॥ ব্রক্ষদংগীত ও বিচারখস্থগুলিতেও কি রামমোহন ব্রন্ধতত্ব ও মায়! সম্পর্কে 

তার স্বীয় মত প্রকাশ করেন নি? এই কারণেই 'ত্রাঙ্গণ সেবধি'র উক্তি বাদ দিয়ে 

রামমোহমের অভ্ভান্ত রচনা থেকেই তত্বসিদ্ধাত্তবিষয়ক ভার উক্তি নির্বাচন কর! হয়েছে। 

আমহাস্টকে লিখিত তার পত্র বেদাস্তবিষয়ক উক্তি সম্পর্কে মস্তবা প্রবদ্ধমূধ্য ইতিপূর্বে 
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প্রলঙ্গত করেছি। রামমোহনের উজির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত রুচি অন্বসারে কোনও মত ভার 
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লরল ও উদার । মধ্ব এই প্রসঙ্গে বেদের শাখাসমৃছ ও অগ্রিপুবাণের নজ্ষির যে ভাবে টেনে 
এনেছেন ত1 অনাবগক ও কষ্টকল্পিত মনে হয় ॥ দ্রব্য, মধ্বভাঘা, ত্রন্ানুত্র ৩. ৩, ৪ $ ও তার 
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১০০, *উপাসনন্ত সামর্ধাৎ বিদেযাৎপত্তিরবেত্ৃতঃ | 
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৮জজুর্থ অপ্রযাজ 

রামমোহন রায় ও পুরাণ-তন্ 

রামমোহন রায় মুখাত ব্রাক্ষধর্মের প্রবর্তকরূপে সুপরিচিত হলেও তার 

নিজন্ব ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মসাধন সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা এখনও হয় নি। 

রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মপমাজের ধর্মমত পরবর্তী কালে স্থদীর্ঘ বিবর্তনের মধা 
দিয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে । এর আদিরূপের সঙ্গে উত্তরকাঁলীন 

কপের বিস্তর প্রতেদ। ধর্মসমাঁজ ও ধর্মসম্প্রদায় সমুহের ইতিহাসে কোনও 

ধ্েব আদি ও অস্থা পর্বদ্বয়ের মধো এই জাতীয় রূপভেদ বিরল নয়। আদিম 

্ষ্টধম ও বর্তমান শ্রষটধর্ম, মূল বৌদ্ধধর্ম ও পরবর্তা বৌদ্ধধর্», আদি পর্বের 
শিখধর্ম ও উত্তরকালের শিখধর্ম» প্রভৃতির পারস্পরিক তুলনায় এ সত্য আমাদের 

কাছেম্পষ্ট হয়। সুতরাং কোনও ধর্মসমাজের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে 

উত্ত ধর্মের নেতৃস্থানীয়গণের বাক্তিগত ধর্মমত শ্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনা করে 

দেখবার একটি বিশেষ প্রয়োজন ও মূল্য আছে। তার ফলে কেবল যে 
এত্হাসিক পটভূমিতে বাক্তিবিশেষের পরিচয় জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে তাই 

শয়, সাম্প্রদায়িক মতবিবর্তনের ইতিহাসে নির্দিষ্ট দেশকালে অভিব্যক্ত তার 

বিশিষ্ট চিন্তাধারার কতটা রক্ষিত ও কতটা বঞজিত বা উপেক্ষিত হয়েছে সেটি 
শ্ধারণ করাও সহজ হয়। রামমোহন সম্পর্কে এমন একটি ধারণ! এক সময়ে 

প্রচলিত ছিল, এবং হয়তো কোনও কোনও মহলে এখনও আছে,__যে 

বামমোহন কেবল উপনিষা-বেদাস্ত আশ্রয় করেছিলেন বলেই তার প্রাচা ও 
পাশ্চাত্য ভাবধারার সমঙ্য়প্রচেষ্টা একদেশদর্শা হয়ে পড়েছে; ভারতীয় 
সভাতার উপনিষদোত্তর অধ্যায়গুলিকে তিনি বুঝতে পারেননি বা বুঝবার চেষ্টা 
করেন শি।* একমাত্র রামমোহনের বাক্কিগত ধর্মবিশ্বাসের সর্বাত্মক বিশ্লেষণের 

দ্বাবাই এসব সিদ্ধান্তের সত্যাঁসত্য যাঁচাই কর! সম্ভব । স্তরাঁং দ্বিতীয় অধ্যায়ে 

সাধারণভাবে শান্ত ও শাস্ত্প্রমাণ সম্পর্কে রামমোহনের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী ও তৃতীয় 
অধায়ে বেদাস্তবিদ্রূপে তাঁর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ঘ্বে মন্তব্য করা হয়েছে তার 
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পরিপূরকরূপে বর্তমানে রামমোহনের ধর্মচিন্তার অপর এক বৈশিষ্ট্যের বিষয় 
কিছু আলোচনা করা যাচ্ছে। 

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে রাঁমমোহনের বেদীন্ত-অন্থণীলন বিষয়ক আলোচনা 
প্রসঙ্গে দেখা গেছে জীবদ্দশায় এবং পরবর্তীকালে তিনি ধর্মতাগী ও সমাজদ্রোহী 
বলে যতই নিন্দিত হয়ে থাকুন না কেন, ভাবতীয় ব্রহ্মবাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও 

তত্ববিদ্যা হিসাবে বেদাস্তের শ্রেষ্ঠত্বে নিঃসংকোচ বিশ্বাস তার চিন্তাধারার 

অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। বেদের জ্ঞানকাঁওড বেদান্তদর্শনের ভিত্তি। এই দর্শন 

ভারতবর্ধায় জীবনচর্যাকে নান! দিক দিয়ে অতি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে 

সন্দেহ নেই। তথাঁপি এ কথাঁও স্বীকার্য স্বীয় অভিব্যক্তিব পথে ভারতীয় চিন্তা 

আদি বৈদিক কর্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি; তার সীমানা 

অতিক্রম করে উত্তরকাঁলে নব নব রূপে বিকশিত হয়েছে । অনেক নৃতন ধার! 

ও নুতন মাত্রা কালক্রমে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে কতকগুলির 
উৎস শাস্ত্রীয়, কতকগুলির লৌকিক । হিন্দুধর্মের এই উত্তরকালীন পর্যায়ের ছুই 
অঙ্গ হল পুরাণ ও তন্ত্র। রচনার প্রাীনত্ব, উৎকর্ষ ও সৌষ্ঠব, তত্বের গভীরতা! ও 

আধ্যাত্মিক মর্যাদার বিচারে এগুলি অবশ্ই বেদবেদান্তের সঙ্গে তুলনীয় নয়; 

কিস্তু বিষয়বস্তর বিস্তার, বৈচিত্র্য ও জনমাঁনসে গভীর প্রভাবের দিক থেকে 
পুরাণ-তঙ্ত্রের স্থান হিন্দুধর্মের ইতিহাঁসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । এ-ঢুটিকে বাদ দিয়ে 
হিন্কু সংস্কৃতির সমগ্র ও চলিঞ্চু রূপটিকে ধারণা করা সম্ভব নয়। যদি 
রামমোহন পুরাণ ও তন্ত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বেদান্তের প্রস্থানত্রয়ের ব্যাখা 
ও আলোচনাতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতেন তাহলে শান্ত্রমীমাংসক রূপে 

তার কীতি স্থনিশ্চিতরপেই হত অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শা। কেবল 

রামমোহন নন, তার পূর্ববর্তী সমস্ত বেদান্ত-ভাঙ্ককারগণকে এই সমস্তার সম্ম্থীন 

হতে হয়েছে । তারা লক্ষ্য করেছেন গ্রস্থানত্রয় ও সুপরিচিত স্বতি্রস্থগুলি 

ছাড়াও তাদের সামনে রয়েছে স্থুবিশাল পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সাহিত্য, 
লোকচিত্তে ঘার প্রভাব বিপুল, এমন কি শ্রুতিম্থৃতি অপেক্ষাও বহুগুণে অধিক। 

হ্তরাং এগুলিকে তারা কোনও ক্রমেই উপেক্ষা! করতে পাবেন নি। তবে 

পুরাঁণ ও তস্ত্ের মধো পার্থক্য আছে। পুরাণ সম্পূর্ণরূপে বৈদিক এঁতিহ্যের 
অন্তর্গত ও অনুগামী; অপরপক্ষে সকল ক্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ্ঠত বেদবিবোধী ন! 

হলেও, সমগ্রভাবে তন্ত্র এমন এক সাধনমার্গ ও পৃজাপদ্ধতির শ্রষ্টা যা বহুল 
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পরিমাণে বৈদিক এঁতিহোর প্রতিষ্পর্ধী। এই কারণেই ভারতের প্রাচীন ও 
মধ্যযুগের বেদীস্তিগণ পুরাণের মর্যাদা স্বীকার করলেও তন্ত্রমতের প্রতি বিমুখ 

ছিলেন। পুরাণ সম্পর্কে এদের পরস্পবের মধো দৃষ্টিভঙ্গীর তারতমা থাকলেও 
সে দৃষ্টির সামান্য লক্ষণ এই যে,তা সম্রদ্ধ। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রসঙ্গত এর 
কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়! হয়েছে। কিন্তু পুরাণকে বেদের সমকক্ষ মনে 

না! করলেও শান্ত্রহিসাবে তাকে এরা কমবেশী যে মর্ধাদা দিয়েছেন, তন্ত্রকে 
কখনই তা দেন নি। বেদান্তের বেদশ্রুতিভিত্তিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে এব কোনও 

যোগস্থত্র স্বীকার করে নেওয়] তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। শংকর, রামানুজঃ, 

প্রমুখ বেদাস্তাচার্ধরা স্প্ত শৈব, পাশ্ুপত, কাপালিক প্রমুখ তন্ত্রগোষ্ঠীভুক্ত 

সম্প্রদায়গুলিকে অবৈদিক গণ্য করেছেন। আনন্দাগরি রচিত 'শিংকরবিজয়' 

গ্রন্থের ত্রয়োবিংশ প্রকরণে শংকরাচার্ষের সঙ্গে কাঁপালিকসম্প্রদায়ের মতসংঘর্ষ- 

প্রসঙ্গে কাঁপালিকগণকে শ্রুতিবিরুদ্ধ আঁচারে তথ্পর” আখা! দেওয়া]! হয়েছে ।* 

অবশ্ট শৈবসম্প্রদায়গুলির মধ্যেও কালক্রমে একটি বেদাস্তমতের উত্তুব হয়েছিল 

ও একাধিক ব্রহ্গস্থত্রভাঙ্যও রচিত হয়েছিল; কিন্তু সে সব ভায্যকারেরা 
শিবমাহাত্মাস্থচক পুরাণের প্রামাণ্য স্বীকার করলেও তন্্কে প্রমাণরূপে গ্রহণ 

করবেন নি। এদের মধো শ্রীপতি তন্ত্রনামধেয় ছু'একটি গ্রন্থের উল্লেখ 

করেছেন বটে, কিন্তু সেগুলিকে সাম্প্রদায়িক তন্ত্রশান্ত্রের অস্তভূক্ত করা চলে 

কিনা সন্দেহ । তান্ত্রিক ও বৈদাস্তিক শৈবমতদ্বয়ের মধ্যে এখাঁনে মৌলিক 
প্রভেদ আছে। তম্ত্রশান্ত্রের অস্তনিহিত ভাববস্তকে নিরপেক্ষভাবে বিচার ও 

বেদাস্তমতের সঙ্গে সমন্বিত করে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার প্রচেষ্টা আধুনিক 
কালেই আবস্ত হয়েছে । বাঁমমোহনের চিন্তাধারায় এর স্ুত্রপাত। তিনি 

প্রাক্তন বেদাস্তাচার্যদের পস্থা অনুসরণ করে যেমন পৌরাণিক সাহিতোর 
অঙ্কশীলন ও শান্ত্রসমস্থয়ের ভূমিতে তার উপযুক্ত স্থাননির্দেশ করতে অগ্রসর 
হয়েছেন, তেমনি উল্লেখযোগা পূর্বদৃষ্টাস্ত ন1 থাকা সত্বেও আশ্চর্য সাহসিকতার 

সঙ্গে তম্তরতকেও যুক্তি ও পহান্ুভূতির সাহায্যে বিচার করে তার লারভাগকে 

নিজ বেদান্তভিত্তিক দর্শনের সঙ্গে সমম্থিত করেছেন । শান্্মীমাংসক রূপে এ 

কাজ করবার তাঁর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা প্রসঙ্গে 

আমর! দেখেছি তীর কালে বাঙলা দেশে তথ! পূর্বভারতে বেদবেদাস্তের চ্চ 

সামান্তই ছিল। শাস্্ববিচারে তার প্রতিপক্ষগ্গণের প্রধান অবলম্বন ছিল পুবাণ 
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ও তন্ত্র। বস্তত সমকালীন হিন্দুধর্ম ও আচারের লোক প্রচলিত রূপ ছিল প্রান 

সম্পূর্ণভাবেই পুরাণ-তম্ত্রনির্ভর । সুতরাং এই শাস্তদ্য়ের অন্রশীলন ও মূল্যায়ন 

ভিনি অবশ্ঠাকর্তব্য বিবেচনা করেছিলেন ও নিষ্ঠার সহিত সে কর্তবাপাঁলনে ক্রটি 
করেননি । 

সংস্কত পুরাণসাহিতোর পরিধি বিপুল। সনাতন দৃষ্টিতে পুরাণ অতি 

প্রাচীন শান্ত, বেদ. ও মহাভারতের রচয়িতা বাঁস কলিমুগের 'প্রারস্তে এই শান্তর 

রচন। করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে । কিন্তু প্রচলিত আকারে পুরাণনামধেয় 

যেগ্রন্থগুলি আমাদের সম্মুখে আছে সমগ্রভাবে তা কখনই এত প্রাচীন নয়। 

পণ্ডিতগণ অন্গমান করেন, প্রচলিত পুরাণসমূহের মধো যেগুলি সত্যই সার্থক- 

নাম। অর্থাৎ পুরাতন, খ্রীষ্টীয় তৃতীঘ্ব-চতুর্থ শতকের মধো সেগুলির রচনা সমাপ্ত 

হয়েছিল। কিন্তু পৌরাণিক সাহিতা এর পরবর্তী যুগেও সম্প্রনারিত হয়ে 
চলেছে-ও উত্তরকালের ভারতীয় জীবনচর্যার বহু বিচিত্র উপাদান কালক্রমে এতে 

সন্গিবিষ্ট হয়েছে । দৃগীস্তত্বরূপ বল! যায়, প্রায় মহাভারতসদৃশ বিপুলায়তণ 

প্রচলিত ক্বন্দপুরাণের আবন্তাখণ্ডের 'বেবাখণ্ড' শীর্ষক তৃতীয় ভাগে স্পষ্টত 

মধ্াযুগীয় দেবতা সত্যনারায়ণের মহিমা কীতিত +* ব্রহ্মপুরাণে ওডিশার স্থবিখ্যাত 

কোণার্কক্ষেত্রের মাহাআ্মা বণিত হয়েছে, _যে কোণার্ক সুরধধমন্দির শিঞ্জিত 

হয়েছিল গ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে; এক কিংবাস্তী অনুসারে স্থপরিচিত 

ভাগবত পুরাণের রচয়িতা ব্যাস নন, 'মুপ্ধবোধ' রচয়িতা বৈয়াকরণ বোপদেব, 

ধার জীবিতকা'লও সম্ভবত শ্রীষ্য় ত্রয়োদশ শতাব্দী,” এবং এই লোকশ্রুতি সত্য 

হোক বা মিথা হোক এর দ্বারা প্রমাণ হয় ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও এই 
পুরাণের প্রাচীনত্ব সর্বসম্মত নয়, তা নিয়ে বিবাদ ছিল। ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণ সম্পর্কে 

তো] বন্ধিমচন্দ্রের স্পষ্ট উক্তিই বর্তমান : “ইহার রচনাপ্রণালী আজিকালিকার 
ভট্টাচার্ধদিগের রচনার মৃত। ইহাতে ষঠী মনসারও কথা আছে? ।৯» এই 

জাতীয় বু উদ্দাহরণ প্রচলিত পুরাণগ্রস্থগুলি থেকে আহরণ করা যায়। অপর 

পক্ষে পুরাণসাহিত্যের এই বিপুল ও ক্রমবর্ধমান অর্বাচীন অংশকে বাদ দিলেও 
এর মধ্যে এমন বহু উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে ব্রাহ্মণ্য এতিহ্বে যা সতাই অতি 

পুরাতন । নান] বৈদিক উপাখ্যান, রূপক, প্রাচীন রাজবংশাবলীর বর্ণন, বেদ- 
বনিত মৃনিধধির কাহিনী, প্রাচীন স্থষ্টিতত, সাংখাযোগ, বেদাস্ত, প্রভৃতি গভীর 
দার্শনিক তত্ব ইত্যাদি, এই গ্রন্থগুলির মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছে। বৈদ্দিক 
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সাহিত্যে যা অনেক সময়ে স্ত্রাকারে কথিত ব! বিমূর্ত চিন্তায় বাক্ত, পুরাণের 

বর্ণনায় তা প্রায় সর্বক্ষেত্রে অতিপল্লবিত ও রক্তমাংসসংযৌজনে মৃত্তিময়। 
পাশ্চাতা পণ্ডিতগণের মধো পুরাণসম্পর্কে স্ুপবিকপ্পিত ও উল্লেখযোগা গবেষণা 

সর্বপ্রথম করেন হোবেস হেম্যান উইলসন ; এ বিষয়ে তার উক্তি প্রণিধানযোগা : 
“96 00650950105 20 05 595000£005 0: 006 0018795 108৩ 

[71010801505 08০90 [0 006 ৬০০০৪..--[0006 50186006 01 0117121৩ 

৪180 21210061891 01280101) 0065 0001০ 2010 005 9810151)98 

[19110950115 13101) 15 00108015010 ০16 00৪ 01065501011703 01 

50200101107. 91 0081) 2180 1780016 817)010650 0196: 77177075.-"[0 18 

€৮1321) 000 082 00617 2000018050৫ 860০0100815 016280101) 01 

006 06৮21011061 01 00165 6%150706  00910105 01 01011)085, 2110 006 

01570951001 06 0065 001৮6156, 216 0611৮50. 0000 52৮ €121] 810 

01796212100 5001069 ; ৪10 16 9006915 ৬1:% 11615 0186 065 216 

0০702 23:০0$60. 0%6 80706501002 11)00970810161655 ৪1)0 21057101068 

95 17101) 006 00901018052 18 015980190 11) 00105601606 ০৫ 

108%11)6 8৪066100050 (0 25516016811 21)0 5161019081)06 00 4108 

23170217615 10060911001 2170 105 5010151009, 1110616 15 100৬০], 

8091050 06 1)1)5055581% 00101161016 06501119001) ৪. 661)618] 

8561061)0 210010856 0010 85 100 00০ 07141] 0৫ 0101155, 8100 

00611 91191] 01561000102 3) ৪130 11) 17791)% 01 006 ০11000)50717063 

0065 13 8 8001101175 50100010510706 71010 002 10655 10101) 560) 

6০ 1)2%6 06:58050 006 ৮/1)016 0: 006 217016176 ০0110, 2190 চা1)101) 

6 0025 0061660165 708116ড2 10 106 121017601]5 16105851765 112 

06 700181085১০ | নুতরাং প্রাচীন-অর্বাচীন বহু বিচিত্র উপাদানের 

সম্মিলনে বহু যুগ ধরে গড়ে ওঠা স্থবিস্তীর্ণ পৌরাণিক সাহিত্য হিন্দুধর্ম ও 
সংস্কৃতির এক বিশ্বকোষে পরিণত হয়েছে । এর এক প্রান্ত স্পর্শ করে আছে 
বৈদিক যুগকে ; বৈদিক ভাবধাবাকে প্ররুতপক্ষে এর তিত্তিভূমি বলতে হয় 
অপর সীমানা ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন কালকে অতিক্রম করে মধাযুগে 
সম্প্রলারিত। ত্রান্ধণা হিন্দুধর্মের প্রচলিত লৌকিক রূপটি পুরাণে যতখানি 
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অকুত্রিমভাবে পরিস্ফুট, বৈদিক সাহিতো তেমন নয়, একথা নি:সংকোচেই বলা 

যায়। 

হিন্দুধর্মতত্বজিজ্ঞান্থ বা সমাজসংস্কারক-কারও নিকটই পুরাণ উপেক্ষণীয় 

নয়, প্রধানত কয়েকটি কারণে £ 

১. পুরাণ-সাহিত্য ম্পষ্টত শ্রুতিভিত্তিক ৷ পুরাণের তব্বচিস্তা ও সামাজিক 

দৃষ্টি সম্পূর্ণ বৈদিক এঁতিহোর অন্ুগামী__ব্লতে গেলে বৈদিক চিন্তার সম্প্রসারণ । 
পুরাণের দার্শনিক অংশগুলিতে বেদানুসাৰী ব্রাহ্মণ আন্তিক দর্শনপ্রস্থানসমূহের 

মধ বেদাস্ত ও সাংখ্য-যোগই মুখাত আলোচিত। তবে বেদাস্তদর্শনের ব্যাখ্যায় 
পুরাণে নিবিশেষ অছবৈতবাদী ধারার সাক্ষাৎ প্রায় পাওয়াই যায় ন।। এখানে 
কঝৌকটা প্রায় সর্বত্র কোনও না কোনও আকারে জগত্-স্বীকৃতির উপর। 

বেদান্ত বাথাব ক্ষেত্রে চরম অছ্বৈতবাদী শংকরের পুরাণবিমুখতার (যার 
উল্লেখ পূর্বাধ্যায়ে কর] হয়েছে ) এটি অন্যতম কারণ হতে পারে । অপর পক্ষে 

যে-সকল বৈদান্তিক বস্তজগৎকে মিথ্যাজ্ঞান করেন নি, যেমন ভাস্কর, রামান্জ, 

মধব, নিঙ্থার্ক, বিজ্ঞানভিক্ষ, বলদেব, প্রভৃতি, তারা স্বীয় স্বীয় মতস্থাপনে 

বহস্বলের পুরাণের বচন উদ্ধৃত করেছেন। বলদেব বিছ্যাভূষণের ( অষ্টাদশ 
শতাব্দী ) আবিতাবের পূর্বে তো গৌড়ীয় বৈষ'ৰ সম্প্রদায়ের আচার্ধগণ ভাগবত 

পুরাণকেই বেদাস্তের প্রকৃত ভাষ্য গণা করে-_স্বতন্ত্র ব্রক্মস্ত্রভাগ্তই রচনা 
করেন নি। পৌরাণিক হ্থষ্টিতত্ব মুখাত সাংখাদর্শনকেই অস্থসরণ করেছে। 

স্থুতরাং ভারতীয় দার্শনিক ব্রহ্গতত্ব পর্যালোচনাকালে প্ররাণগুলিকে বাদ 
দিলে চলে না।১১ অপর পক্ষে হিন্দুর সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম আকর 

হিসাবেও পুরাণসাহিত্য গুরুত্পূর্ণ। বর্ণাশ্রম বাবস্থার স্পষ্ট স্বীকৃতির উপরই 

পুরাণগুলির ভিত্তি স্থাপিত ও নানাপ্রসঙ্গে বর্ণাশ্রমের কাঠামোটির পুঙ্থানুপুঙ্খ 
পরিচয় লাভ করতে হলে স্থবতিনিবন্ধ ইত্যাদির মত পুরাণসাহিত্যেরও দ্বারস্থ 

হওয়া! ভিন্ন উপায় নেই। এখানে উল্লেখা যে ব্রাঙ্গণ্য স্থতিভান্তকার ও 

নিবন্ধকারগণ পুরাণবচনকে অন্যতম প্রমাণ গণ্য করে বার বার নিজ নিজ 

সিদ্ধান্তের সমর্থনে বিভিন্ন পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন । 

২. হিন্দুধর্মের সাম্প্রদায়িক ও ম্মার্ত পঞ্চোপাসনার অন্যতম প্রধান 

অবলহ্বন পুরাণ-সাহিত্য । বেদোত্বর কালের হিন্দু দেবপুজক সম্প্রদদায়গুলিকে 
সাধারণত বৈষ্ণব, শৈব, শক্ত সৌর ও গাণপত্য এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত 
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করা হয়; এদের উপাস্য দেবতা যথাক্রমে, বিষণ, শিব, শক্তি (বা দেবী ), 
সুর্য ও গণেশ। এইসব অন্প্রদায়ভুক্তগণ যেমন বিশেষভাবে নিজ নিজ 
ইষ্ট দেবদেবীর উপাসন1! করতেন, তেমনি স্থতিশান্তরণিয়ন্ত্রিত হিন্দুসমাজে 

একত্র এই পঞ্চদেবতার পুজারও প্রচলন ছিল।১২ প্রচলিত পুরাণ সমূহের 
অধিকাংশের মধ্যেই উক্ত কোনও না কোনও দেবতার মাহাত্মা ও পৃজাপদ্ধতি 

বিশেষ ভাবে বণিত ও বাখাত। বিষ্ণু, ভাগবত, পদ্ম, নাবরদীয়, গরুড, 

্রহ্ধবৈবর্ত প্রভাত পুরাণের প্রধান আরাধা বিষণ; বাযু, শিব বা লিঙ্গ পুরাণের 
মুখ্য বিষয়বস্ত শিবমাহাত্মা ; ভবিষুপুরাণের গ্রধান দেবতা স্ুর্ধ। উপপুবাণগুলিও 

এই সাম্প্রদায়িক হস্তাবলেপ থেকে মুক্ত নয়। এগুলির মধো নরসিংহ, 

বিষ্ণধর্মোত্তর, পুরুযোত্বম গ্রভৃতি মুখাত বৈষ্ণব; শাহ্বপুরাণ সুর্যমাহাত্মাস্থচক ; 

দেবীপুরাঁণ, দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, মহাভাগবতপুরাঁণ প্রস্ভৃতির বিষয়বস্ত 
শক্তি-উপাসন1। এছাড়া বিভিন্ন গ্রাচীন গ্রস্থের উল্লেখ ও উদ্ধৃতি থেকেও 

অধুনালুপ্ত একাধিক সাম্প্রদায়িক উপপুরাণের অস্তিত্ব জান] যায়।১০ সৃতরাং 

পুরাণকে স্বচ্ছন্দে গ্রচলিত হিন্দুধর্মের সাম্প্রদায়িক শান্তর বলা যেতে পারে। 

বিভিন্ন দেবতার মাহাত্মাস্থচক স্থপরিচিত পুরাঁণগুলির বিষয়বস্ত বিশ্লেষণ করলে 
এই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টির আর একটি লক্ষণও ধর] পড়ে। কোনও 
বিশেষ সম্প্রদায় ব্যবহত গ্রন্থে কেবল যে সম্প্রদায়ের ই্দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণ! 
করা হয়েছে তাই নয়, তুলনায় প্রায়শ অন্যসকল দেবতার মাহাত্ম্যকেও 

সুপরিকল্পিত ভাবে খর্ব করা হয়েছে। বৈষ্ণৰ পুরাণগুলিতে শিৰ গ্রত্ৃতি 

অন্থান্ত দেবগণের মুখে বিষুস্্রতি আরোপিত; তেমনি শৈব পুরাণে বিষুর 
মুখে শোন! যায় শিববন্দনা ; আবার শাক্ত পুরাণে ব্রহ্ম|-বিষু-মহেশ্বরাদি সকলেই 
দেবী বা মহাশক্তির শরণাগত। পুরাণ-সাহিত্যের এসব অতি লাধাবণ বৈশিষ্ট্য | 

সুতরাং ব্রাহ্মণ হিন্দু সম্প্রদায়গুলির এঁতিহাসিক বিকাশের ধারাঁটিকে অ্ুসরণ 

করতে হলে অপরাপর শাস্তগ্রন্থের মধ্যে পুরাণের দ্বারস্থ না হয়ে উপায় নেই। 
৩. বর্তমান হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকর্ম ও পুজাপদ্ধতির মধ্যে কিছু কিছু বেদমন্ত্ 

ব্যবহৃত হলেও এর কাঠামোটি প্রায় সম্পূর্ণ পৌরাণিক এঁতিহের উপর 
প্রতিষ্িত। অবশ্যই এর মধ্যে বহুল পরিমাণে দেশাচার ও লোকাচারের মিশ্রণ 

আছে এবং এই সকল আচারের এক বিরাট অংশকে আর্ধসভ্যতা বা আধশাস্ত্রের 

দান বলে কিছুতেই স্বীকার কর] যায় না| * এই প্রসঙ্গে তন্ত্রের কথাও আসে 
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এবং তা যথাস্থানে উত্থাপিত হবে। আপাতত মনে রাখা প্রয়োজন, চলিষণণ ও 
ক্রমসম্প্রসারমান পৌরাণিক সাহিত্যের সমগ্র আয়তন াঁয় মহাসাগরতুলা) 
বিভিন্ন অঞ্চলে ও কালে রচিত বহু অর্বাচীন গ্রন্থ ক্রমশ এর অস্তভুক্তি হয়েছে এবং 
সব মিলিয়ে যে এতিহ্বোর সুষ্টি হয়েছে তার পূর্বসীমা যেমন বৈদিক ভাবধারার 
সঙ্গে যুক্ত, তেমনি প্রসারিত সম্মখভাগ প্রায় আধুন্কি যুগের ছ্বারপ্রাস্তকে স্পর্শ 

করেছে। এই বিপুল প্রসার এর সঞ্চয়ের ভাগারকেও বিপুল করেছে এবং 

লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারাগুলিকে আত্মসাৎ করতে এর কোথাও 
আটকায় নি। প্রচপিত প্রতিমাপূজা ও তৎ্সংক্রাস্ত সর্ববিধ সংস্কার এই 

পৌরাণিক হিন্দুধর্সেরই অঙ্গ; বিশ্তুদ্ধ বৈদিক ধর্মের পক্ষে তা অপরিহার্য নয় | 

মূল বৈদিক ধর্মেব সঙ্গে শতিমাপূজার কোনও সংশরব আজ পর্যস্ত প্রমাণিত 

হয়নি। 

কিন্ত পৌরাণিক সাহিতা ও এতিহের এই সর্বলোলুপ অথচ স্থিতিস্থাপক 
চরিত্র শান্ত্রহিসাবে পুরাণের মর্ধাদা ক্ষন করেনি । অবশ্যই ব্রাহ্মণ দৃষ্টিতে 

শ্রতিগ্রমাণের আসন সর্বোচ্চ । স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র মান্য হলেও 

গ্রামাণিকতা৷ ও গুরুত্বের দিক দিয়ে সেগুলি কখনই বেদের তুল্য নয়। বেদাস্ত 
মুখাত শ্রতিভিত্তিক দর্শন হলেও ব্রক্গন্তত্রকার একাধিক স্থলে প্রত্যক্ষত বা 

পরোক্ষত স্মৃতির উল্লেখ করেছেন ।১৭ এ সকল স্থলে ভাষ্কারগণ সাধারণ 

ভাৰে ম্বতিপ্রমাণের আলোচনা ছাড়া বিশেষ ভাবে গীতার সাক্ষ্যকেই অবলম্বন 

করেছেন যে কারণে গীতা বেদীস্তের স্বৃতিপ্রস্থান রূপে গণ্য হয়েছে। প্রসঙ্গত 

ভারা মন গুভূতি ধর্মশান্ত্কারগণের বচন কখনও কখনও উদ্ধার করেছেন। 

কিন্তু স্ত্রকার কোথাও ম্পষ্টত পুরাণের উল্লেখ করেন নি, ইঙ্গিতও করেছেন 
কিনা সন্দেহ । শংকর ও রামমোহনের ভান্ত অনুযায়ী মাত্র একটি স্তরে 

(৩.১. ১৫) পৌরাণিক মতের উল্লেখ স্ত্রকারের অভীপ্সিত ছিল।১ 
্রহ্বস্তত্রকারের এই পুরাঁণবর্জন সম্ভবত ভাষ্তকার শংকর প্রদর্িত পৌরাণিক 
মত ও সাক্ষের প্রতি উপেক্ষার অপর এক কারণ; আর এক্ষেত্রে রামমোহন 
তার ভাস্কে শংকরকেই অন্রণ করেছেন। কিন্তু স্বীয় সুত্রব্যাখ্যায় পুরাণের 
সাহাযা গ্রহণ না করলেও এবং শ্রুতির তুলনায় পুরাঁণকে নিক্পর্যায়ের শান্ত 

মনে করলেও শংকর একথা ম্পষ্টই বলেছেন__ইতিহাঁস-পুরাঁণ বেদমূল এবং 
নষ্টা ব্যাসাদি খধিগণের প্রত্যক্ষ অন্ুভূতিজনিত অভিজ্ঞতার উপর এর 
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সত্য প্রতিষ্ঠিত; সতবাং দেবগণের অস্তিত্ব ও দেবদর্শনের যাথার্থ্য প্রমাণের 

পক্ষে ইতিহাস-পুরাণের সাক্ষ্য অভ্রান্ত।১৬ সাম্প্রদায়িক বিষ্ুপাঁসক রামাহজ 

তার বেদান্তভাস্বে শ্রুতিবাক্য ও স্থবতিবচনের পাশাপাশি বহস্থলে বিষুপুরাঁণের 
সাক্ষা উদ্ধত করেছেন; কিন্তু তিনিও শান্্ররপে পুরাঁণকে শ্রুতির সমকক্ষ মনে 

করেন নি। পাতঞ্জল-যোগসিদ্ধাস্ত খণ্ডন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পুরাণপ্রব্ক্তা 

হিরণাগর্ভ দেহধারী হওয়ায় স্বয়ং যেমন বজঃ: ও তমোগুণ থেকে মুক্ত নন, 
তার রচিত পুরাণশান্ত্র তেমনি রজঃ ও তমোমূলক-_স্কৃতরাং যোগম্বতির মতই 

পুরাণের মধোও ভ্রাস্তির অবকাশ আছে ।১* কিন্ত রাঁমান্থজের (শ্রীষ্টীয় একাদশ 

শতাব্দী ) পর থেকেই সাম্প্রদায়িক বেদাস্তভাঙ্ককাঁরগণের মধো পুরাপপ্রামাণা 
সম্পর্কে দৃষ্িভঙ্গীর পরিবর্তন লক্ষা করা যায়। তৃতীয় অধায়ে প্রসঙ্গত এর 

কিছু উল্লেখ করা হয়েছে । শংকর বা রামান্তজ পুরাণকে শান্ত্ররূপে গণ্য করেও 

তার শ্রুতিসমকক্ষতা স্বীকার করেন নি। কিন্তু পরবর্তা বৈদাস্তিকগণ শান্ত- 

হিসাবে শ্রুতি ও পুরাণের মধো প্রভেদদ তো করেনই নি, অধিকন্ত সাম্প্রদায়িক 

প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক পুরাঁণগুলিকে 

প্রত্যক্ষত বা পরোক্ষত শ্রুতির উধেরব স্থান দিতেও তাদের দ্বিধা ছিল না। 

দ্বৈতবাদী মধবাচার্ধের মতে (খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী) প্রামাণিক শান্গ্রস্থ 

বলতে বুঝতে হবে খগাদি চতুর্ষেদ, পাঞ্চরাত্রশান্ত্র মহাভারত, বাঁমায়ণ, 
রন্স্ত্র, পাঞ্চরাত্রাত্মক বৈষ্*ৰ পুরাণসমূহ এব” এই সকলের প্রতিকূল না হলে 

মন্ু প্রভৃতি স্বৃতিগ্রন্থ ।১৮ দেখা যাচ্ছে রামান্চজের মনে পুরাণপ্রামাণা সম্পকে 

যে দ্বিধাট্রকু ছিল মধ্ব তা কাটিয়ে উঠেছেন। তাঁর বিবেচনায় পুরাণশান্ত 
প্রমাণরূপে বেদের মতই মান্ত_-তবে যে কোনও পুরাঁণ নয়, পাঞ্চরাত্রাঙসারী 
বৈষ্ণব পুরাঁণগুলিরই কেবল এই মরধাদা প্রাপা। এই সিদ্ধান্তের মধো তাঁর 

অবিমিশ্র সাম্প্রদায়িক দৃষ্টির প্রকাশ লক্ষণীয়। অনুরূপ মনোভাবের পরিপূর্ণ 
বিকাশ ঘটেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্ষগণের মতবাদে । এই 
সম্প্রদায়ের প্রধানতম তত্বব্যাখ্যাতা জীবগোস্বামী আলোচনাপ্রসঙ্গে জ্ঞানের 

উৎপত্তিস্থলরূপে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় সাধারণ ভাবে স্বীকৃত অন্য 

সকল প্রমাঁণকে অগ্রাহ করে একমাত্র শবপ্রমাণকেই মান্য করেছেন $১৯ কিস্ত 
শব্প্রমাণ বলতে, শংকর, ভাস্কর বা বামানুজ প্রভৃতির ন্ঠায় তিনি একমাত্র 

শ্রুতিসাক্ষ্যকে বোঝেন নি। তাঁর মতে বর্তম্থন যুগে শ্রুতি বা বেদ অধিগত 
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করা সহজ নয়; বেদভাঙ্াকারগণের পরস্পরের মধ্যেও মতের যিল নেই ; স্থৃতরাঁং 

বেদের অর্থনির্যয় করতে হলে আমাদের ইতিহাস-পুরাণের সাক্ষ্যকে শব- 
প্রমাণের মর্ধাদা দিতে হবে; বেদের অন্তপিহিত অর্থকে সম্পূর্ণতা দান করবার 
জন্যই পুরাণের স্ৃষ্টি।২০ অতঃপর তিনি আরও অগ্রসর হয়ে মতস্তপুরাণের 

বচন উদ্ধৃত করে পুরাঁণসমুকে সাব্বিক, রাজসিক, তামসিক ও সংকীর্ণ এই চার 
শ্রেণীতে ভাগ করেছেন । তার মতে এর মধ্যে সাত্বিক পুরাণগুলি বিষ্ুমাহাত্মা 

সুচক, রাজনিক শ্রেণীতে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য বণিত, তামসিক পুরাঁণসমূহের 
আরাধা শিব ও সংকীর্ণ গ্রন্থগুলির উদ্দেশ্য দেবী সরম্বতী ও পিতৃগণের মহিমা 

তরন২১। কিন্তু এই ভাবে বৈষ্ণব পুরাণগুলির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হলেও জীব 

তা যথেষ্ট মনে করেন নি। তিনি তার পরেও বলতে চেয়েছেন, বৈষ্ণব- 

পুরাণসমূহের মধো, এমন কি সর্বশান্ত্রের মধ্যে, ভাগবতপুরাণই সাত্বিকতম ও 

প্রমাণ হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ ; ব্যাস ত্রন্ষস্থত্রের রচয়িতা বটে, কিন্তু এই স্থত্র সর্ব- 

সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত নয়; তাছাড়া এগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ধ হওয়ায় এর ব্যাখ্যা 

সম্পর্কেও মতভেদ আছে; স্থতরাং প্রমাণরূপে বেদ, ইতিহাসপুরাণ, ব্রহ্গস্থত্র 
প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রের সারস্বরূপ একটি অপৌরুষেয় পুরাণগ্রস্থকেই মান্য করা 
বিধেয় ; এমন এক গ্রন্থ 'সর্বপ্রমাণচক্রবর্তা" ভাগবতপুরাণ ; ব্যাস ক্রন্ধস্ত্র 
ও বিবিধ পুরাণগ্রস্থ রচনা করেও পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে পারেননি সেই হেতু 
তিনি সমাধিমগ্র হয়ে ত্রহ্মস্থত্রের অকৃত্রিম ভাম্তরূপে ভাগবতপুরাণ প্রণয়ন 

করেছেন; স্থতরাঁং ভাগবত পুরাঁণেই সবশান্ত্ের সমন্বয় ।২২ এই দৃষ্টিতঙ্গীর মধ্যে 
সাম্প্রদায়িক মতে প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং অরুত্রিম শ্রদ্ধা ও অন্ুরাগের প্রকাশ 

যথেষ্ট থাকলেও এতিহাসিক বিচারবোধের পরিচয় অল্লই ছিল। গোঁড়ীয় 
বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্যান্য আচার্ধগণ ভাগবত পুরাণের প্রতি তাদের অপরিসীম 
শ্রদ্ধাস্বেও কিন্তু সর্বদা প্রকাশে এতটা নিরংকুশ হতে পারেন নি। 

রাধাদামোদর ও তার শিদ্ক বলদেব বিগ্ভাভূষণের রচনা বিশ্লেষণ করলে তার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। রাধাদামোদর তার “বেদাস্ত-স্তমস্তক” গ্রন্থে স্বীকার 

করেছেন পরবর্তী যুগের খধিগণের মধো প্রায়শ সিদ্ধান্তগত মতভেদ লক্ষ্য 
করা যায়; তাই তাদের উক্তিকে প্রমাণম্বরপ গণ্য কর। চলে না; অপর 

পক্ষে শ্রুতির মধো কোনও অন্তবিরোধ নেই--শ্রুতিই একমাত্র আদি অকুত্রিম 
প্রমাণ ।২৩ বলাবাহুল্য পুরাণকঠরগণ এই পরবতী ঝধিকৃলেরই অস্তভূক্তি। কিন্তু 
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কার্ধত বাধাদ্ামোদর নিজেকে সর্বত্র তার শ্রুতিশ্রেষ্ঠত্ববাদে নিবন্ধ রাখতে 

পারেন নি। এ একই গ্রন্থের ছিতীয় অধ্যায়ে দেখা যায় তিনি জীব 
গোম্বামীর অন্থকরণে পুরাণসমূহকে তামসিক, রাঁজসিক ও সাত্বিক শ্রেণীত্রয়ে 

বিতক্ত করে তথাকথিত সাত্বিক ( অর্থাৎ বৈষ্ণব) পুরাণগুলির শ্রেষ্ঠত্ব ও 

প্রামাণিকতা! প্রতিপন্ন করবার জন্য সচেষ্ট ।২» এই শ্ববিবোধ বলদেবের 

রচনাতেও ( অষ্টাদশ শতাব্দী ) লক্ষণীয়। তিনি বেদের শ্রেষ্ঠত্বে ও সর্বোচ্চ 
প্রামাণিকতায় বিশ্বাসী এবং তাঁর মতে শূদ্রের বেদপাঠে অধিকার নেই, 
পুরাঁণ-ইতিহাস শ্রবণই তার পক্ষে বিধেয়। এমন কি তিনি বলেন, যেহেতু 
শূদ্রগণের মুক্তি পুরাণাদি শ্রবণের ফলেই সম্ভব, সেই কারণে তারা এই 
উপায়ে মুক্তিলাভ করলেও তাদের অজিত মুক্তি বেদাধিকারী ব্রাহ্মণার্দি তিন 
উচ্চবর্ণের লভা মুক্তি অপেক্ষা নিম্স্তরের |-_ অর্থাৎ মুক্তির ভূমিতেও বর্ণবিভাগ 
আছে ।২« কিন্তু সেই সঙ্গে লক্ষা কর] যায় স্বরচিত ব্রহ্মন্ত্রের গোবিন্দভাষ্ের 

মঙ্গলাচরণে (তৃতীয় গ্লোকে ) ভাগবতপুরাণের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে সবার অকু 
স্বীকৃতি এবং “ুশ্ত্াশীর্ষক এ অংশের নিজরুত টীকায় এই মর্মে উক্তি যে 
বেদব্যাসের সমা ধিলন্ধ ব্রঙ্গস্থত্রের অকৃত্রিম ভাস্স্বরূপ সমস্ত বেদাস্তের সারভূত 
শ্রীমদ্ভাগবতের আহগগতোই তিনি ব্রঙ্গস্ত্র ব্যাখ্যা আরম্ভ করছেন ।২* জীব- 
গোস্বামীর প্রভাব তিনিও এড়াতে পারেন নি। অপর পক্ষে. শ্রীপতি, 
শরীক প্রতৃতি রচিত সাম্প্রদায়িক শৈব বেদাস্তভাস্তগুলিতে অনুরূপভাবেই 
শিবের শেষ্ঠত্ব স্থাপন করা হয়েছে; বলা হয়েছে,_শিবই পরক্রহ্ম ; বেদের 

সমস্ত বচনই শিবের গৌরবস্চক ; শৈব আগম শিবপুরাণ সর্বাধিক প্রামাণিক 
শাস্ত্র; এবং বিষ্কমাহাত্মাস্থচক পুরাণ গুলি শান্্র হিসাবে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ।২* 

বীরশৈব ভাষ্যকার শ্রীপতি স্পইত পুরাঁণ-ইতিহাঁসের প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন 
_এবং এই শ্রেণীভুক্ত যে-সব গ্রস্থের বচন তিনি প্রমাণরূপে ভাষ্তে উদ্ধৃত 

করেছেন তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক শৈবশান্ত্রেরই স্থনিশ্চিত প্রাধান্য-_যথা 
শিবগীতা, শিবপুরাণ, শিবপুরাণের অন্তর্গত বায়বীয় লংহিতা, ব্রহ্মাগপুরাণ, 

লিঙ্গপুরাঁণ, স্বশ্দপুবাণ, ঈশান-সংহিতা, শিবধর্ম, বাতুলতন্ত্, অন্ভবন্থত্র, বীরাগম, 
মহিয়তন্ত্র, ইত্যাদি ।২ 

এ পর্বস্ত পুরাণের তাৎপর্য ও পৌরাণিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এবং ক্রম- 
অভিব্যক্তি সম্পর্কে যা বলা হুল সেই প্রেক্ষাপুটটি মনে রাখলে পুরাণ সম্পর্কে 
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রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী ও উক্তিগুলির তাঁৎপর্য বিচার করা সহজ হবে। সংস্কৃত 
ও বাঙলায় রচিত তার বিচারপ্রন্থগুলির মধো বিভিন্ন প্রসঙ্গে সর্বসমেত তাকে 

পুরাণ-ইতিহাস পধায়ের২» ছাব্বিশ খানি গ্রন্থের উল্লেখ করতে দেখা যায়: 

(১) ভাগবতপুরাণ (৮৯ বার))৩০ (২) বিষ্ণপুবাণ (৬ বার )১১ 
(৩) পদ্সপুরাণ (১৯ বার))৩২ €৪) গরুড়পুরাণ (৮ বার )১৩৩ 

(৫) কালিক] (কালী ) পুরাণ (৮ বার );৩৪ (৬) স্বন্দপুরাঁণ (১৮ বার ))৩৫ 
(৭) ভবিস্পুরাণ (২ বার) (৮) ব্রদ্ষবৈবর্তপুরাণ ' 0৬ বার )7** 

(৯) নরসিংহপুরাণ (১ বাঁর)১*৮ (১০) শিবধর্ম (১ বার )১২৯ 

(১১) কৃর্মপুরাণ (১২ বার) ১৪০ (১২) বরাহপুরাণ (২ বার) ৪১ (১৩) শিবপুরাণ 
(৫ বার); (১৪) লিঙ্গপুরাণ (৩ বার ))৫৩ (১৫) শান্পুরাণ 

(১ বার )১৪* (১৬) মার্কগেয়পুরাণ (€ বার )3৭ (১৭) ক্রদ্ষপুবাণ 

€৪ বার )১৪৬ (১৮) বিষুধর্মোত্তর (১ বার )3৪ (১৯) নারদীয়পুরাণ 

(১ বার ),৮ (২৭) মতস্তপুরাণ (২ বার):৪* (২১) দেবীপুরাঁণ 

(৩ বার )$৭ (২২) মহাভারত (৩১ বার );৭১ (২৩) রামায়ণ 

(২ বার )১৭২ (২৪) হরিবংশ (২ বার ))৩ (২৫) যোগবাশিষ্ঠ (রামায়ণ ) 
(১৫ বার )7৪ এবং (২৬) অধ্যাত্ম রামায়ণ (৩ বার );৫৫| এই কিঞ্চিৎ 
বিস্তারিত সমীক্ষা থেকে সহজেই যে সিদ্ধান্ত করা যায় তা এই : রামমোহন 

হিন্দুধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে নিজেকে মাত্র বৈদিক সাহিতোর জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে__ 

অর্থাৎ উপনিষদ্-বেদাস্তে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন এই প্রচলিত সংস্কার সম্পূর্ণ 

ভিত্তিহীন । বেদৌত্বর সুবিশাল পৌরাঁণিক সাহিতোর সঙ্গে তার পরিচয় ছিল 
খুবই গভীর এবং স্থবিস্তীর্ণ। হিন্দুধর্মের যুগোপযোগী ব্যাখা! ও মূল্যায়নের 
কাঁজ যে পৌরাণিক (ও তান্ত্রিক ) এঁতিছ্ের উপযুক্ত বিচার ছাড়া সম্ভব হতে 

পাঁরে না এই বোধও তাঁর চিত্তে খুবই স্প্ট। এই কারণেই প্রথম থেকে তাঁকে 
তীর বাউলা ও সংস্কৃত গ্রস্থগুলির মধ্যে শান্্রহিসাবে পুরাণ-তন্ত্রের গুরুত্বের 
প্রসঙ্গটিকে একাধিক বার আলোচনা করতে দেখা যায়। এ-সম্পর্কে তৃতীয় 
অধ্যায়েধ বিস্তারিত ভাবে যা বলা হয়েছে পুনকরুক্তি না করে, সংক্ষেপে তার 

সারমর্ম এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে £ রামমোহনের মতে পুরাণ ও তন্ত্রকে 
অবশ্ঠই শান্তর বলে গণা করতে হবে, এবং শ্রুতিবিরোধী না৷ হলে এদের সাক্ষ্য 

নিশ্চয় প্রমাণরূপে মান্য। শ্রতিপ্রমাণ প্রসঙ্গে তিনি সমগ্র শ্রুতির যে 
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একবাক্যতা স্বীকার কবেছেন.৭ পুরাণ-তন্ত্র সংক্রান্ত আলোচনায় সেই তত্বকেই 
তিনি কিছু সম্প্রসারিত অর্থে প্রয়োগ করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে পুরাণ- 
তন্ত্রের সাক্ষ্য নানা স্থানে বৈদিক সিদ্ধান্তের বিরোধী ; পুরাণে ও তন্ত্রে সাকার 

উপাসনার বিস্তারিত উপদেশ ও পুথ্থান্থপুঙ্খ ( এবং প্রায়শ স্থল) বর্ণন] দৃষ্ট 

হয়। এ-সম্পর্কে রামমোহনের বক্তবা, বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডে ব্যাখ্যাত একতত্ববাদী 
ও একেশ্বরবাদী সিদ্ধান্তের সঙ্গে এগুলির একবাক্যতা স্থাপন করে সামপ্তস্ত করে 

নিতে হবে। এই সমস্ত তথাকথিত সাকারোপাসনা বাচক পৌরাণিক ও তান্ত্রিক 
উক্তিসমূহ প্রকৃতপক্ষে বহুদেববাদী সিদ্ধান্ত নয়; এক অথণ্ড ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের 

উপাসনাঁয় মা্ুষকে উদ্ছূদ্ধ করাই এগুলির অভিপ্রায়। ব্রহ্ের শ্রবণ, মনন, 

নিদিধ্যাসনে যারা অসমর্থ সেই সব দুর্বল অধিকাঁরীর উপাসনার জন্য ঈশ্বরের 

এই ইন্জ্রিয়গ্রাহ বূপগুলি কল্পনা করা হয়েছে। উপাসনার এই অপেক্ষাকৃত 
সহজ প্রণালী সামনে না থাকলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে, ধর্মভয়শূন্য 
নাস্তিক ও ছুক়্ৃতিকারীর সংখ্যা বাড়বে এবং লোকস্থিতি বিপন্ন হবে। কথাটি 

রামমোহন একাধিকবার অতি স্পষ্ট করেই বলেছেন £ “**”*"তবে পুরাণেতে 

এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনার যে বাহুলা মতে 

লিখিয়াছেন সে প্রতাক্ষ বটে কিন্তু সে পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের 
সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃ পুনঃ এইরূপে করিয্নাছেন যে, যেবাক্তি ব্রহ্মবিষয়ের 

শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক সেই ব্যক্তি দৃষ্র্মে প্রবর্ত ন1 হইয়া রূপকল্পনা 

করিয়াও উপাসনার ছারা চিত্ত স্থির রাখিবেক (1) পরমেশ্বরের উপাসনাতে 

যাহার অধিকার হয় কাল্পনিক উপাঁসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই ।”4৮ অন্যত্র £ 
“বাস্তবিক যেযে বচনে দ্বিভূজ, চতুভুজ, শতভুজ, সহম্রভুজ ইত্যাদি রূপেতে 
ব্রঙ্মারোপে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সেই সকল বচনের সহিত বেদাস্তস্ত্রের 

একবাক্যতা করিয়া তাবৎ খধিরা বা গ্রস্থকর্তারা এই সিদ্ধান্ত করেন যে সেই 

সকল আকার কল্পনা মাত্র, যাবৎ ব্রহ্থাজিজ্ঞাস1! ন! হয় তাবৎ ঈশ্বরোদেশে এ 

কাল্পনিক রূপের আরাধনা করিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া ত্রক্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয় 

কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলে পর কাল্পনিক রূপের উপাসনার প্রয়োজন থাকে 
না" *.. |”৫৮ক এই অধিকারিভেদ স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে» 

রামমোহন খুব জোর দ্রিয়েই বলেছেন, পুরাঁণ-তন্ত্র কথিত পরমেশ্বরের বূপকল্পনা 

কল্পনামাত্রই, তার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই; এগুলি যে কোনও স্ষ্ট বন্তর মত 
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উৎপত্তি-বিনাশশীল। প্ররুতপক্ষে উপনিষদের মত পুরাঁণতন্ত্রাদিবও প্রতিপান্ 

এক অখণ্ড পরমত্রন্ধ ৷ দুর্বল উপাঁসকের চিত্ত পৌরাণিক রূপকল্পনার মাধামে 
্রহ্মজ্ঞানের ভূমিতে আরোহণ করতে সক্ষম হলেই সকল রূপকল্পনা অস্তহিত হয়। 
এই বক্তব্যের প্রমাণে তার বিচারপ্রস্থগুলিতে বিষণ, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ 

এবং কুলার্ণব, মহানির্বাণ প্রভৃতি তন্ত্র থেকে একাধিকবার তিনি বনু বচন উদ্ধার 

করেছেন ।*০ বেদের জ্ঞানকাণ্ডেও যে একই পদ্ধতিতে ছুর্বল অধিকারীর 

উদ্দেশে বিশেষ বিশেষ উপাসনার বিধান দেওয়া আছে এই প্রসঙ্গে রামমোহন 

সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভোলেন নশি। এই উপাসনাসমূহ 

দুটি ধারায় বিভক্ত : (১) প্রণব" জপের দ্বারা উপাননা) (২) ব্রহ্ষা, সুর্য, 

অগ্নি, প্রাণ, মন, আকাশ ইত্যাদি সষ্ট বস্তকে ব্রদ্ধ জ্ঞানে উপাসনা ।*১ বাহত 
এই দ্বিতীয়োক্ত বৈদিক বিশেষ উপাসন1 ও পৌরাণিক সবূপ উপাসনার মধ্যে 
একটি বড় পার্থকা এই যে পুরাণ-তন্ত্রে সপ উপাসনা বলতে সাকার উপাসনা ব! 

প্রতিমাপুজাই বিহিত, বৈদিক যুগে উপাসনায় প্রতিম! মাধ্যমের উদ্তব হয় নি। 
উভয়ত্র কিন্ত মূল তত্বটি এক : দুর্বল অধিকারীর চিত্ত স্থির করবার জন্য ও 
লোকস্থিতি রক্ষা করবার উদ্দেশ্তেই বেদে ও পুরাণে রূপকল্পনার নির্দেশ 

দেওয়া হয়েছে । উপাশ্য বাজ্ঞেয় কিন্ত সর্বদা ও সর্বত্র পরক্রহ্ম। বেদের 

সঙ্গে পুরাণের একবাক্যতা স্থাপনে তাই কোনও বাধা নেই। এই একবাকাতা 
স্বীকার করে নিলেই সমগ্রভাবে শাস্ত্রের একটি স্থসঙ্গত ও স্ুসমঞ্স মীমাংসায় 

উপনীত হওয়া সম্ভব | পুরাণশাস্ত্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বামমোহনের এই 

বিস্তারিত আলোচন] থেকে দেখা যাচ্ছে বেদাস্তদর্শনে তীর গুরুস্থানীয় শংকরের 

সঙ্গে তার মতের কয়েকটি সাদৃশ্য ছিল। প্রথমত শংকরের যত তিনি 
শ্রতিগ্রমাণকে পুবাণতন্ত্রাদির সাক্ষ্য অপেক্ষ] শ্রেষ্টজ্ঞাঁন করেছেন এবং শ্রুতিসম্মত 
এবং শ্রুতির অনুগত হলে তবেই পুরাঁণ-তন্ত্রেরে বচনকে শাস্ত্রের মর্যাদা দান 

করেছেন । দ্বিতীয়ত শংকরের মতই তিনি তার বেদাস্তভাস্তে বা 'বেদাস্তসাঁর” 

প্রভৃতি বেদাস্তবিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থে পুরাণতন্ত্রাদির বচনকে সাক্ষা হিসাবে 

গ্রহণ করেন নি। অপর পক্ষে শান্ত্রহিসাবে বেদ ও পুরাণতন্ত্রাদির একবাকাতা 
স্থাপনের উদ্দোস্টে তিনি যেরকম বিস্তারিত, তথ্যনিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা 
করেছেন, শংকরের রচনায় তার নজির খুজে পাওয়া যাবে না। সাধারণভাবে 
পুরাণের বেদমূলত্ব স্বীকার কর? ছাড়া শংকর তার স্থবিস্তীর্ণ রচনাবলীর মধ্যে 
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কোথাও প্রচলিত পুরাণগুলির উল্লেখমাত্রও করেন নি। তার নামে প্রচলিত 
শ্বেতাশ্বতরোপ নিষদ-ভাষ্যভূমিকাঁতে একাধিক পুবাণের বচন উদ্ধত হয়েছে 

বটে, কিন্তু পুর্বেই উল্লেখ করেছি অনেক পণ্ডিত এই ভাষাকে শংকরের রচনা 
মনে করেন না ।৬২ 

পুবাণকে শাঞ্তরূপে স্বীকার করে সজাগ এতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় দিলেও 

রামমোহনের বিচারশীল আধুনিক মনের পক্ষে পৌরাণিক সাক্ষ্যের 
দুর্বলতা ও ম্ববিরোধগুলি আবিষ্কার করা কঠিন হয় নি। তার বিস্তারিত 

আলোচনায় এ বিষয়ে তিনি যে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন সেগুলি এখানে একে 
একে আলোচন! কর! যেতে পারে £ 

১. পুরাণ (ও তন্ত্র) শাস্ত্রের পরিধি বিপুল। প্রাচীনকাল থেকে মধাযুগের 

অবসান (এমন কি আধুনিক যুগের আরমস্তকাল ) অবধি পুর1ণ-তন্ত্রাদি 

শ্রেণীর গ্রস্থরচনা অব্যাহত আছে। সুতরাং এই শ্রেণীভুক্ত গ্রস্থাদির প্রামাঁণা 

বিচারের প্রশ্থে আমাদের প্রতিপদে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং 

যে গ্রন্থ অর্বাচীন প্রমাণিত হবে তার সাক্ষ্য ব্ন করতে হবে। এই 

গ্রহণ-বর্জন বাপারে রামমোহন যে মানদণ্ড অবলম্বন করেছিলেন তৃতীয় 

অধ্যায়ে তার আলোচন। কর হয়েছে» ক্রমরক্ষার নিমিত্ত এখানে সংক্ষেপে 

পুনকুল্লেখ করলেই চলবে। রামমোহনের মতে পুরাণ-তন্ত্র শ্রেণীর কেবলমান্ত 
সেই গ্রস্থগুলিই শান্ত্ররূপে মান্য--ষে গুলির টীকা! আছে এবং যেগুলির বচন 
পূর্বাচার্ধ ও নিবন্ধকারগণ উদ্ধৃত করেছেন। এই সতর্কতার কারণটি তিনি স্পষ্ট 

ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ; “-."এদেশে পুরাণ সকলের প্রায় পরম্পরা প্রচার নাই 
এবং স্থলভ সংস্কৃতে অনায়াসে পুরাণের ন্যায় বচনের রচন1 হইতে পারে -* 1৮৯৪ 

তাই দেখা! যায় যেখানে তিনি পুরাণ ব1 তন্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেখানে 
আকরম্বূপ হয় মুল গ্রন্থ নতুবা কোনও সুপরিচিত প্রাচীন সংগ্রহগ্রস্থের 

উল্লেখ করতে ভোলেন নি। তার প্রতিপক্ষগণকেও আলোচনাকালে তিনি 

বার বার গ্রস্থপ্রামাণ্য বিচারের এই মূল নীতি ম্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং তা 
লঙ্ঘিত হতে দেখলে তীব্র সমালোচন! করেছেন। অর্বাচীন পুরাণ-তন্তর শ্রেণীর 
গ্রন্থ এবং কল্পিত পুরাণবচন রচনা করে নিজ সিদ্ধান্তের পক্ষে শাস্ীয় সমর্থন 
আদায় করবার চেষ্টা যে কত হাম্তকর তার কয়েকটি দৃষ্ান্তও তিনি দিয়েছেন । 
বিচারে তার প্রতিপক্ষ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন «চৈতন্যদেবের অবতারত্ব প্রমাণ 
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করবার উদ্দেশ্টে “অনস্ত-সংহিতা” নামক গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করলে রামমোহন 
তার পূর্বোক্ত আদর্শের মাপকাঠিতে "অনস্ত-সংহিতা'কে প্রামাণ্যহীন অর্বাচীন 
গ্রন্থ ঘোষণা করেন এবং কতকটা কৌতুকের বশবর্তা হয়েই দেখান যে অনুরূপ 
একখানি অর্বাচীন গ্রন্থ “তত্ত্রবতবাকর'এর উক্তির ভিত্তিতে চৈতন্যাসম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ 

নশ্যাৎ করাও চলে, কিন্তু এই রকম দুর্বল প্রমাণ বাবহার করা পশ্তিতজনোঁচিত 

নয় (“এ গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টাকা নাই এ সকল বচন প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের ধৃত নহে 
এ নিমিত্ত আমাদের ও তাবৎ পণ্ডিতদের নিয়মান্সারে এ সফল বচনকে 

লিখিতে বাসনা ছিলনা--*”) 1৬৭ অন্যত্র  “**-এতর্দেশীয় বৈষ্ণবেরা যেমন 

শ্রীভাগবতকে [বেদান্ত ] ভাষা করিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্র গকড় পুরাণ 

বলিয়া বচন রচনা করিয়াছেন, আর দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে জন্ম যাহাদের 

এবং অন্য দেশে অপ্রসিদ্ধ এমৎ নবীন নবীন বাক্তিকে অব্তার করিয়া স্থাপন 

করিবার নিমিত্ত ভবিষ্য ও পদ্মপুবাণ বলিয়া যেমন কল্পিত বচন লিখেন 

সেইরূপ কোনে! কোনো! শাক্ত শ্রীভাগবতকে অপ্রমাণ করিয়। কাঁলীপুরাণকে 

ভাগবতরূপে স্থাপন করিবার নিমিত্ত স্বন্দপুরাণীয় বচনের প্রকাশ করেন ।*৬ 

স্তরাঁং দেখা যাচ্ছে সম্প্রসারমান পৌরাণিক সাহিত্যে পরবর্তাকালীন 
অংশের অবাচীনত্ব সম্পর্কে বামমোহন যথেষ্ট সচেতন। বঙ্কিমের মত তিনিও 

জানতেন সন্ধান করলে এই বিপুলায়তন সাহিত্য থেকে যেমন বেদমূল ধ্যান- 

ধারণার সন্ধান পাওয়া যায় তেমনি এ-সবের মধো স্তানারায়ণ, ষঠী-মনসার 

কাহিনীরও অপ্রতুল নেই। স্থতরাঁং বেদ-বেদাস্তেব সঙ্গে পুরাণের দার্শনিক 

অংশের একবাকাতা স্থাপন করেও পৌরাণিক সাক্ষাকে নির্বিচারে মেনে নেওয়ার 

বিপদ সম্পর্কে তাঁকে সতর্ক থাকতে হয়েছিল। এইখানে রামমোহনের দৃষ্টি 

বিচাঁরশীল ও আধুনিক । 

২. বর্তমান অধায়ের ভূমিকায় পুরাণ-সাহিতোর বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা 

প্রসঙ্গে আমর! দেখেছি পুরাণ হিন্দুধর্মের সাম্প্রদায়িক ও স্মার্ত পঞ্চোপাসনার 

অন্যতম প্রধান অবলম্বন । শংকরোত্তর সাম্প্রদায়িক বেদাস্তভাষ্কারগণও বহুল 

পরিমাণে সাম্প্রদায়িক পুরাণগুলির সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেছেন, এমন কি 

কেউ কেউ পরোক্ষে এগুলির স্থান শ্রুতির উপরে নির্দেশ করতেও দ্বিধা! 

করেন নি। শংকরশিষ্ত আধুনিকমন| রামমোহনের পক্ষে এই সাম্প্রদায়িক 
লংকীর্ণতাকে শ্বীকার করা সম্ভঘ ছিল না। অপর পক্ষে তার প্রতিপক্ষগণের 
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মধো স্বত্রন্ষণয শাস্ত্রী এবং কিছু পরিমাণে মৃত্যু্জয় বিগ্ভালঙ্কার ছাড়া আর প্রায় 

সকলেই মুখ্যত এই সাম্প্রদায়িক পুরাণগুলিকে অবলম্বন করে তব সঙ্গে তর্কে 
নেমেছিলেন । বৈষ্ণব গোস্বামী ( নাম অজ্ঞাত ), কবিতাকার (নায় অজ্ঞাত ) 

উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি কেউই এ বিষয়ে 

বাতিক্রম নন।** উত্সবানন্দ বিদ্যাবাগীশের প্রশ্ন ছিল, 'কৃষ্ণ” ও রঙ্গ” শব্ধ ছুটি 
যখন একার্থবাচক, তখন রামমোহন তার “বেদাস্তসার; গ্রন্থে কষ্ণকে সৃর্ধ, বায়ু, 

মহাদেব (রুদ্র ) প্রতৃতি দেবতার সঙ্গে এক পর্যায়ভুক্ত করে পবব্রদ্মেব চেয়ে 

নিয়ভূমিতে স্থাপন করেছেন কোন যুক্তিতে ?** এই বিচারে উভয় পক্ষের মধ্যে 

কয়েক বার উত্তর-প্রতুাত্তর বিনিময় হয়েছিল । রামমোহন তার উত্তরে সর্বত্র 

পুরাণ-তন্্াদি বন্ধ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখান যে, সাম্প্রদায়িক বৈষ্থব 

পুরাণগুলি যেমন বিষুকে একমাত্র উপাস্ত সবশ্রেষ্ঠ দেবতারূপে বর্ণনা করে 

শিব, শক্তি, সুর্য, ব্রঙ্গা প্রভৃতি দেবদেকীকে তাঁর অনুগত নিম্পর্ধায়ের দেবতা 

গণা করেছেন, তেমনি শৈব ও শান্ত পুরাঁণ ও অন্তগ্রস্থগুলিতে আবার বিষ্ণুর 

মাহাত্মা খর্ব করে শিব বা শক্তিকে সর্বোচ্চ আরাধ্য বা আবাধা! ঘোষণ1 করা! 

হয়েছে । এই ভাবে শাস্ত্রের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করলে কোনও 

মীমাংসাই সম্ভব হয় না, সাম্প্রদায়িক কলহ বেড়ে চলে মাত্র; সকল উপাসনার 

মধ্যে তাই অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে তত্বজ্ঞানের অন্ুশীলনই শ্রেষ্ঠ; তা ভিন্ন 

অবিদ্যাবন্ধন ছিন্ন করার দ্বিতীয় পন্থা! নেই ( তত্বতস্ত সকলশান্ত্র-সততর্কবিরুদ্ধমিব 

ভাতি অবিষ্যাবন্ধনলক্ষণৈকরোগস্ত তত্বজ্ঞানরূপৈকভেবজং বিনা অন্ৌধবিরহাৎ 
নান্যঃ পন্থা বিছ্যতেহয়নায় )।** উৎসবানন্দের মত রামমোহনের পূর্বক থিত 

অপর তিন প্রতিপক্ষও ছিলেন বৈষ্ণব । এদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিযুক্কি 

দেবার কালে রামমোহন তার এই বক্তবাটিকেই আরও বিশদ ভাবে 

উপস্থাপিত কবেছেন। গোস্বামীর প্রতি প্রযুক্ত তাঁর নিম্নলিখিত উক্তিটিকে 
এই বিষয়ক যুক্তির নির্ধাস গণ্য করা যেতে পারে : “আপনি .. লিখিয়াছেন 
যে গোপালতাপনী ও শ্রীভাগবত প্রভৃতি পুরাঁণেতে সাকার বিগ্রহ কষ্ণকে 

ব্রহ্ধ করিয়! কহিয়াছেন অতএব সাকার যে কৃষ্ণ কেবল ত্েহো! সাক্ষাৎ 

্রন্ধ হয়েন।*-*আপনকার কথ! তবে গ্রাহ হইতে পারিত যদি সাকার সকলের 

মধ্য কৃষ্ণকেই ব্রহ্ম করিয়া কহিতেন () কিন্ত আপনার! যেমন গোপালতাপনী 
শ্রুতি ও ভাগবতকে প্রমাণ করিয়া কৃষ্ণকে ব্রন্ধম কহেন সেইরূপ শাক্তেরা 

১৬৭ 



দেবীস্ুত্ত ও অন্য অন্য উপনিষৎকে প্রমাণ করিয়া কালিকাকে ব্রহ্ম করিয়া 

কহিয়া থাকেন এবং কৈবল্যোপনিষৎ ও শতরুদ্রী ও শিবপুরাণ প্রভৃতি শ্রুতি 
স্থৃতিতে মহেশ্ববকে ব্রদ্ম করিয়া কহেন () এইরূপে ছান্দোগা, বৃহদারণাক 
প্রভৃতি শ্রুতিসমূহ ব্রনহ্ধা, ুর্ঘ, প্রাণ, গাক্সত্রী, মন আকাশ ইত্যাদিকে ব্রহ্ম 
করিয়া কহেন এবং পুরাণের মধো যেমন শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে বিস্তাররূপে 
বর্ণনা! করেন সেইরূপ শিবপুরাণ প্রভতিতে মহাদেবকে এবং কালীপুরাণ 

প্রভৃতিতে কালিকাকেও শাহ্পুরাণ প্রভৃতিতে সূর্যকে বিশেষরূপে ত্রদ্ধ করিয়া 
কহিয়াছেন এবং মহাভারতে ব্রহ্ধা, বিষু, শিব তিনকেই ব্রঙ্গ করিয়া কহেন () 
অতএব তাপনী ও ভাগবতাদি গ্রন্থে শ্রীকুষ্ণকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন এই প্রমাণের 
বলে যদি দ্বিভূজ মুরলীধর ক্ৃষ্ণবিগ্রহকে কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া মানা 

যায় তবে ত্রন্ধা, সদাশিব, ুর্য, অগ্নি প্রভৃতি ধাহাদিগো বেদে এবং পুরাণাদিতে 

ব্রদ্ধ করিয়া কহিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেককে সাক্ষাৎ ব্রঙ্ধ করিয়া স্বীকার 

কেন না কর”।"১ পৌরাণিক সাম্প্রদায়িকতার বিরদ্ধে এই যুক্তিই ছিল 
রামমোহনের ক্রন্ান্। তাকে প্রধানত বৈষ্বদের সঙ্গে তর্ক করতে হয়েছিল 

বলেই তর্কটি এখানে আপাতদৃষ্টিতে বৈষ্ণব-বিরোধী রূপ নিয়েছে । সন্দেহ 
নেই, যদি সাম্প্রদায়িক শৈব বা শাক্তগণ তাঁর প্রতিপক্ষ হতেন তাহলে এই যুক্তিটি 
ঘুবিয়ে তাদের প্রতি প্রয়োগ করতে তিনি দ্বিধ! করতেন না| 

৩. বামমোহনের প্রতিপক্ষগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলেই-_ 
পুরাণ অবলম্বনে তাদের সঙ্গে রামমোহনের তর্ক বিশেষ ক্ষেত্রে আরও কিছু দূর 

অগ্রসর হয়েছিল। বর্তমান অধ্যায়ের ভূমিকায় আমরা রেখেছি রামানুজের 
পর থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ৰ আচাধগণ প্রকাশ্তভাবেই পুরাণপক্ষপাতিত্থ 
প্রকাশ করেছেন এবং এ-বিষয়ে সর্বাধিক অগ্রসর হয়েছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়। বিষ্ণমাহাত্মাস্থচক পুরাণগুলি এদের প্রিয় শান্তগ্রস্থ ছিল এবং 

সেসবের মধ্যে জীব গোস্বামীর মতে ভাগবতপুরাঁণ হল 'সবপ্রমাণচক্রবর্তাঁ”, 
তার স্থান বেদবেদাস্তেরও উধ্রবে। বলদেব কর্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীতে গৌড়ীয় 
সাম্প্রদায়িক ব্রহ্মস্ত্রতান্ত রচিত হবার পূর্বে এবা বিশ্বাস করতেন ভাগবত 
পুরাণ প্রকৃতপক্ষে তাদের বেদান্তভান্ত। জীব গোস্বামীর পরবর্তী ছুই আচার 
রাঁধাদ্দামোদর ও বলদেব বিদ্তাভৃষণ এতদূর না গেলেও বৈষ্ণব পুরাণগুলির 

বিশেষ মর্যাদা স্বীকার করেছেন এবং সেগুলির উপর প্রায় প্রতি পদে 
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নির্ভর করেছেন। বামমোহনের প্রতিপক্ষগণের মধো বৈষ্ৰ গোস্বামী এই 

সাম্প্রদায়িক মতগুলি নিয়েই রামমোহনের সম্মুখীন হয়েছিলেন । গোম্বামীর 

গ্রন্থ পাওয়। যাঁয় নি, কিন্তু বাঁমমোহনের উত্তর আমাদের সামনে আছে। 

প্রধানত এই গ্রস্থখানি এবং গৌণত কবিতাকার ও কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননকে 
প্রদত্ত তার উত্তরগুলি থেকে (“কবিতাকারের সহিত বিচার, “চারি প্রশ্নের 

উত্তর ও 'পথাপ্রদান” গ্রস্থত্রয়ে লিপিবদ্ধ) আমরা গৌড়ীয় সাম্প্রদায়িক 
বৈষ্ণব মতের বিরুদ্ধে তার যুক্তিগুলির পরিচয় পাই। বামমোহনরূত পুবাঁণ- 

অনুশীলনের সমীক্ষার ফলে জানা যায়-_বিচার-প্রসঙ্গে ভাগবতপুরাণের ব্যবহারই 

তিনি করেছেন সর্বাধিক । এর ছুটি কারণ অনুমান কর]! যেতে পারে। 

নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান হিসাবে এই গ্রন্থের সহিত তাঁর পরিচয় 
প্রথম থেকেই ছিল গতীর ; দ্বিতীয়ত তাঁর বৈষ্ণব প্রতিপক্ষগণের, বিশেষত 

বৈষ্ণৰ গোস্বামীর, নিকট ভাগবতের মর্ধাদা ছিল অতি উচ্চ। সুতরাং বিতর্কে 

এই গ্রন্থের প্রসঙ্গ যে বার বার উত্থাপিত হবে তা অতি স্বাভাবিক | বাম- 

মোহনের রচনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
প্রতিপক্ষের নিম্নলিখিত কয়েকটি সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে খণ্ডন করেছেন £ (১) বেদ- 

বেদাস্ত আলোচন করা নিক্ষল, কেননা তা এত দৃরূহ ঘে মাঁনববুদ্ধির অগম্য ; 

বেদার্থনিণায়ক খধিগণের বাক্য পরস্পর বিরোধী; সুতরাং পুরাণ-ইতিহাসকেই 
বেদ গণ্য কর! উচিত; (২) প্ুরাণগুলির মধ্যে বৈষ্ণব পুরাণগুলি সাত্বিক এবং 

এই কারণে রাজসিক ত্রদ্ধাদির মাহাত্মাস্থচক পুরাণ ও তামসিক শৈবপুরাণ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; (৩) এর মধ্যেও আবার ভাগবতপুরাণ সর্বশ্রেষ্ঠ ; তা একাধারে 
রহ্স্তত্রের ভান্তস্বূপ এবং মহাভারতের অর্থস্বরূপ : (৪) ব্রহ্ম সাকার কৃষ্ণমূত্তি 
এবং সেই আকার মায়িক নয়, আনন্দরূপ, তা কেবলমাত্র ভক্তজনের দৃষ্ি- 

গোচর। সিদ্বান্তগুলিতে ম্পষ্টত জীবগোস্বামীর মত প্রতিফলিত। এগুলির 

বিকদ্ধে রামমোহন যথাক্রমে যে প্রতিষুক্তি দিয়েছেন তা সংক্ষেপে এই রকম £ 
€১) বৈদিক খধিগণের বা বেদব্যাখ্যাতাগণের বাক্য পরম্পর বিরোধী, এ যুক্কি 

পুরাঁণ-ইতিহাস সম্পর্কেও খাঁটে ; কেনন! বিভিন্ন পুরাণের মধোও প্রচুর 
পরস্পর বিরোধী উক্তি দেখা যায়। বেদ মানববুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য এ সিদ্ধান্তও, 
যুক্তিগ্রাহথ নয়, কারণ গায়ত্রী, সন্ধা, দশ সংস্কার প্ররুতি ব্রাহ্মণগণ এখন প্বস্ত 

বেদমন্ত্রের সাহাযোই জপ ও অনুষ্ঠান করে* থাকেন। পুরাণাদি বেদমূল ; 
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বেদার্থকেই সাধারণ মানুষের পক্ষে (যাদের বেদশ্রবণ শাস্ত্রে নিষেধ ) সহজভাবে 

ব্যক্ত করেছে মাত্র। এই জন্যই এগুলিকে শান্ত্রপদবাচ্য মনে করা! হয়। এই 

শ্রেণীর গ্রন্থ কখনও বেদের সমকক্ষতা দাবী করতে পারে না; (২) সত্ব, রজ 

তম গুণের ভিত্তিতে প্ররাণগুলির শ্রেণীবিভাগ, এবং শিবমাহাত্মাস্চক 

পুরাঁণকে তামস শ্রেণীভুক্ত করবার পক্ষেও কোনও যুক্তি নেই। পুরাণমাত্রকে 
যদি ব্যাসবাকা বলে স্বীকার করতে হয় তাহলে বৈষ্ণব পুৰাঁণ উচ্চ এবং 

শৈবপুরাণ নিম্ন পর্যায়ভূক্ত এমন কথা বললে ব্যাসবচনের একবাক্ষযতা রক্ষা হয় 

না। দেখা যাচ্ছে শৈবপুরাণসমূহে ও মহাভারতের অনেক স্থলে শিবকে 
সর্বোচ্চ দেব্তা বল! হয়েছে এবং বিষ্ণুর মুখে শিবস্ততি বসানো হয়েছে । সুতরাং 

পুরাণমাত্রেরই সমান মান্যিতা ; সেখাঁনে উচ্চনীচ শ্রেণীবিভাগ করা অর্থহীন 
স্বেচ্ছাচারিতারই নামাস্তব; (৩) ভাগবতপুরাণকে কোনও যুক্তিতেই 
বেদান্তভাষারূপে গণা করা চলে না। ক্রহ্ষস্থত্রের সাড়ে পাচশ স্ত্রের মধ্যে 

একটিও স্ত্রের ব্যাখা! বা উল্লেখ ভাগবতে কোথাও পাওয়া যায় না। অপর 

পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার যে পুঙ্ান্ুপুঙ্খ বর্ণনা ভাগবত পুরাঁণে কর] হয়েছে, 

সেই সকল লোকবিরদ্ধ আচরণেব সঙ্গে ত্রহ্মস্ত্রের সংশ্রবমাত্রও কল্পন1 করা যায় 

না। বৈষ্কবাচার্ধরা যেমন কৃষ্ণপক্ষে বেদান্তের ব্যাখ্যা করে থাকেন, শৈবাচার্ষরা 

তেমনি শিবপক্ষে এরূপ করেছেন; এমন কি কোনও শাক্ত কর্তৃক স্বত্বং 
ভগবত পুরাণকে কালীপক্ষে ব্যাথা! করার নিদর্শনও আছে। এই সব সংকীর্ণ 

সাম্প্রদায়িক ব্যাখায় শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য কখনও ধরা পড়ে না। বেদাস্তের 

একমাত্র প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় পরক্রহ্ষ, সাকার গোপীজনবল্লভ শরীক নন। 

হ্যায়, বৈশেধষিক, মীমাংস! প্রভৃতি অন্যান্য শান্ত্রে এবং মানবধর্সশান্ত্রে যে যে 

স্থলে বেদাস্তমতের উল্লেখ আছে সেখানেও এই কথাই বলা হয়েছে । ভাগবত 

পুরাণ যে অন্যান্য সকল পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এমন সিদ্ধান্তেরও কোন শান্ত্ীয় 
প্রমাণ নেই। অন্যান্য পুরাণ ইতিহাস বচনাঁর পর পূর্ণ পরিতৃপ্থি না হওয়ায় 

সর্বশেষে ব্যাসদেব সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগবত পুরাণ রচন1 করেছেন, এ যুক্তিও দাঁড়াচ্ছে 

না; কেন না অষ্টাদশ পুরাণের তালিকায় ভাগবতের স্থান পঞ্চম, সনাতন 
.এতিষ্থ অনুসারে তার পরেও আরও তের খানি পুরাণ রচিত হয়েছিল । 

ভাগবত পুরাণের শেষে ভাগবতকে যে সর্বোত্তম বল! হয়েছে তার থেকেও 

কিছু প্রমাণ হয় না, এটি মাফলী প্রশংসাবাক্য মাত্র; অনুসন্ধান করলে দেখ! 
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যায় প্রত্যেক পুরাণের শেষেই সেই বিশেষ পুরাঁণকে অন্য পুবাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
বল] হয়েছে; (৪) ব্রদ্ধ সাকার আনন্দরূপ কষ্মৃত্তি যা কেবল মাত্র ভক্ত- 

জনের দৃষ্টিগোচর, বৈষ্ণব প্রতিপক্ষের এই পিদ্ধান্তের বিকদ্ধে রামমোহনের 
বক্তবা, পক ব! কল্পনার মাঁধামে বিমূর্ত আনন্দের ধারণ! কর] যেতে পারে, 

কিন্ত আনন্দের মৃন্তিমান মন্ত্ব্যারৃতি হস্তপদবিশিষ্ট রূপ শাস্ত্র, অনুভব, প্রতাক্ষ _- 

সকল প্রকার প্রমাণের বিরোধী । বাপারটি সম্পূণ মনোগত ($016০0৫) 
এর কোনও বিষয়গত (0916০06) ভিত্তি নেই। বেদে বা পুরাণে তো 

নিম়াধিকারীর উপাসনার জন্য স্র্য, বাঘু, অগ্নি, অন্ন, শিব, কাপিকা 'পৃভৃতি 

নানা শক্তি, বস্ব বা দেবদেবীকে বিভিন্ন সময়ে ব্রহ্ম বলা হয়েছে; কৃষ্চকে 

্র্গন্বরূপ ও আনন্দমূত্তি স্বীকাব করলে, এদের ভক্তদের দৃষ্টিতে এদেরও সাবয়ব 
আনন্দমূতি স্বীকার করতে হয়। এবিষয়ে শান্ত্রসিদ্ধান্তের প্রকৃত তাৎপর্য, 

এক অদ্বিতীয় পরমত্রক্ষই আনন্দন্ববপ , এই ব্রঙ্গানন্দের কোনও মূর্ত বিগ্রহ সুতি 

স্বীকার করেন ন1।*২ 

বৈষ্ণব প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্কবিতর্ক উপলক্ষে তাঁর উত্থাপিত সব কটি যুক্তিই 
রামমোহন এই ভাবে অনায়াসে ও নিপুণতার সহিত খণ্ডন কবেছেন। এক্ষেত্রে 

রষ্টবা রামমোহনের প্রতিপক্ষ জীব গোস্বামীর যুক্তি গুলিকেই প্রধানত অবলম্বন 
করেছেন, পরবর্তা বৈষ্ণব বৈদীস্তিক বাধাদামোদর বা বলদেব বিদ্যাভূষণের 
উল্লেখ করেন নি; তাই রামমোহনকেও তাদের প্রসঙ্গ তুলতে হয়নি । 

এই বাদান্থবাদ পাঠে আমাদের স্বভাবত মনে হয় মনীষায় ও পাণ্ডিত্যে 
উক্ত প্রতিযোগী বামমোহনের সমকক্ষ ছিলেন না। বিতর্কে যে সব প্রশ্ন উঠেছিল 

সেগুলিও নিতাস্তই সাময়িক, আজকের মননজগতে তার বিশেষ কোনও গুরুত্ব 

নেই। কিস্তু আলোচনাপ্রসঙ্গে রামমোহনের চিন্তার কিছু স্ত্রের সঙ্গে 
আমরা পরিচিত হই যার স্থান নিছক সাময়িকতাঁর উধের্বে এবং যা বৈষ্ণবধ্ম 

সংক্রান্ত বর্তমান গবেষণায় অবলম্থিত কয়েকটি বিশেষ অন্ুসন্ধানধারাঁর কথা 

মনে করিয়ে দেয়। গোস্বামীর প্রঙ্োত্তরে তাঁকে ভাগবতপুরাঁণের সুদীর্ঘ ও 
পুদ্থানুপুঙ্খ আলোচন। করতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তার বক্তব্য ছিল, 

ভাগবত পুরাণে যদিও সাকার কৃষ্োপাসনার বিস্তারিত বণনা আছে-_-ত৷ 

সত্বেও এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য অছৈত ব্রহ্ববাদ।** ভাগবতে যেমন দেখা 
যায় কৃষ্ণ কোথাও নিজেকে ব্রন্ম বলেছেন, তেমনি এই গ্রস্থেরই তৃতীয় স্ববা্থ 
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উনত্রিংশ অধায়ে কপিলও নিজেকে সবব্যাপী পরমাত্মা বলে বর্ণনা করেছেন। 
ভাগবতের দশম স্বন্ধের ৬৯ অধায়ে দেখা যায় কষ্চ কখনও সন্ধা করছেন, 

কখনও বা! ব্রঙ্গমন্ত্র জপ করছেন, আবার কখনও পবমাত্মার ধানে মগ্ন আছেন; 

ভাগবতে অন্যান্র উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কেবল কৃষ্ধকে নয়, তাবৎ বিশ্ব- 

চরাচরকে ব্রহ্ম বলে জানবে ; দশম স্বন্ধের ৮৫ অধাঁয়ে পিতা বস্থদেবেব প্রতি 

কষ্ধের উক্তি : আমি, তুমি বলদেব, দ্বারকাবাশী সকল নরনারী, সমস্ত স্থাবর 

জঙ্গম এই সন কিছুকেই ব্রক্ম বলে জান। সুতরাং ভাঁগবতের .কৃষ্চ এক ব্রহ্গ- 

জিজ্ঞাস ও ব্রন্ষজ্ঞান্ী পুরুষ, তিনি বা তার বিগ্রহ একমাত্র ত্র্ধ নন।৪ যে অর্থে 

তাকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে সে অর্থে চরাচরের সকল ব্যক্তি বা বস্তকেই ব্রহ্ম বল! 

ঘেতে পারে- কেন না অছৈত বেদাস্তের দৃষ্টিতে সব কিছুই ব্রহ্ষ্ববপ। এই 

প্রসঙ্গে রামমোহন ছান্দোগা উপনিষদূ ( ৩।১৭।৬ ) উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন 

শরুতিতে প্রাপ্ত কষ্চের এই প্রাচীনতম উল্লেখে তাকে অঙ্গিরসগোত্রীয় ঘোর 

নামক খষির নিকট পুরুষজ্ঞ বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেশ গ্রহণরত শিক্ষার্থীরূপে 

বর্ণনা করা হয়েছে ( তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কষ্ণায় দেবকীপুন্ায়োক্কোবাচা- 

পিপাস এব দস বভৃব পোহস্তবেলাযামেতত্রয়ং প্রতিপদ্ভেতাক্ষিতমস্তচ্যুতমসি 
প্রাণসংশিতমসীতি-"" )। ভাগবতে যে কৃষ্ণকর্তৃক ব্রহ্মমন্ত্রজপের উল্লেখ আছে 

সেটি এই বিশেষ শ্রুতির অনুসরণ । এই শ্রুতির ইঙ্গিত অনুসারে, আদৌ কৃষ্ণ 
ব্রন্ধ নন, দেবতাও নন, ব্রহ্মজিজ্ঞাস্থ পুরুষ মাত্র। বর্তমান কৃষ্ণ-গবেষণায় এ 

তথ্য মোটামুটি স্বীকৃত যে ভাগবত ধর্মের উপাস্য দেবতা কৃষ্ণ মূলত ক্ষত্রিয় 

বুঝ্িকুলজাত এক বীরপুরুষ, ব্রহ্ষবিদ্ ও ধর্মপ্রবক্তা। ছান্দোগ্যোপনিষদে 

অঙ্গিরাবংশীয় ঘোর খষির শিষ্যরূপে তার সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় : 

উত্তরকালে ভারতবধের অপরাপর অনেক মহাপুরুষের মত তিনি ক্রমশ উপাস্তয 

দেবতার মধাদা লাভ করেছেন।*৫ বর্তমানে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে 

উপনিষদের দেবকীপুন্র কৃষ্ণ এবং ইতিহাস-পুরাণে বধিত দেবকীপুত্র কচ একই 
বাক্তি। সম্ভবত আধুনিক"যুগে সর্বপ্রথম মূল কুষ্ণচরিত্রের এই বোশশষ্ট্ের প্রতি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে রামমোহন নিজের অলক্ষ্যে আধুনিক কৃষ্ণ-গবেষণাঁর উক্ত 
মূল্যবান স্ুত্রটি পণ্ডিতসমাজকে ধরিয়ে দিয়েছেন । এর থেকে আর একটি 
সিদ্ধান্তও কর] চলে। কৃষ্* কাহিনী বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যের মাধ্যমে 
যে ভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে তার মধো কৃষ্র ছুটি স্বতন্ত্র রূপ 
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আমরা! দেখতে পাই £ এক দিকে উপনিষদ ও মহাভারতে বর্ণিত কৃষ্ণচবিন্্, 

যেখানে কৃষ্ণ ব্রহ্মবিদ্, ধর্মপ্রবন্তা, কৃটনীতিজ্ঞ, রণপত্তিত ও আশ্রিতবৎসল; অপর 

দিকে হরিবংশ-পুরাঁণাঁদিতে বণিত রুষ্ণ যিনি প্রেমিক, ভক্তপখ! ও গোপীজন- 

বল্পভ। রামমোহন স্পষ্টত ব্রহ্মজ্ঞ ও ধর্মপ্রব্তা মানব কৃষ্ণের পক্ষপাতী । লক্ষা 

করবার বিষয়, গীতা রামমোহনের অতি শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় গ্রন্থ। তিনি এর 

বঙ্গান্নবাদ করেছিলেন ও অসংখ্যবার বিভিন্ন স্থানে গীতার কৃষ্কোক্তি তাকে 

উদ্ধাত করতে দেখ! যাঁয়। বুন্দাবনলীলার নাঁয়ক ব্রজগোপাল কৃষ্ণকে তার 

আধুনিক মন প্রত্যাখ্যান করেছিল। আলোচনায় দেখা গেছে ভাগবত 

পুরাণের কষ্ণকেও তিনি ক্র্মজ্ঞ পুরুষ রূপেই গ্রহণ করেছেন। এই ভাবে 

বামমোহন সম্ভবত এক্ষেত্রেও নিজের অলক্ষো আধুনিক কঞ্চগবেষণার আর 
একটি ধারার স্ত্রপাত করেছেন । বর্তমানে অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন 

উপনিষদৃ-মহাভারতে বণিত কৃষ্ণজীবনেব কাঠামোটির অতিরঞ্জন সত্বেও একটি 
এতিহাসিক ভিত্তি আছে; সে তুলনায় বুন্দাবনের কাহিনী অর্বাচীন, উত্তরকালের 
সংযোজন ।** এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয় বঙ্কিমচন্ত্র তার 'কুষ্ণচরিত্র'তে কৃষ্ণের 

বৃন্দাবনলীলাকে অনৈতিহাসিক জ্ঞানে বর্জন করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি 

রামমোহনের নাম কোথাও না করলেও শেষোক্তের দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা নিজের 
অলক্ষো যে প্রভাবিত হননি এমন কথা জোর করে বলা চলে না। 

ভাগবত পুরাণের আলোচনা প্রসঙ্গে রামমোহন আর একটি প্রশ্ন তুলেছেন 
যেটিও পরবর্তী গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । প্রশ্নটি চৈতন্ দেবকেন্দজ্িক 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূর্ব-পরম্পরা বিষয়ক । উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত পরমানন্দ 

সেন কবিকর্ণপুর ( ষোড়শ শতাব্দী ) বা বলদেব বিগ্াভূষণের ( অষ্টাদশ শতাব্দী ) 
মতাম্থসাবে চৈতন্য সম্প্রদায় দাক্ষিণাত্যের ছ্বৈতবাদী মাধব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
শাখা।"৭ কিন্তু শুনতে আশ্চর্য লাগলেও একটি গ্রাচীনতর এতিহা অনুযায়ী 
চৈতন্য-সম্প্রদায়ের পুর্বন্থরীরা সকলেই শংকরপন্থী অদ্বৈতবাদী সঙ্গাসী এবং এই 
পরম্পরার আদি পুরুষ স্বয়ং শংকরাচার্ধ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আধুনিক 
আলোচনাকারীদের মধ্যে রামমোহনই সর্বপ্রথম এই তথ্যের প্রতি বিদ্বৎসমাজের 

দৃষ্টি আকর্ণ করেন। বৈষ্ণব গোস্বামীর প্রশ্নোত্তরে তার নিয়লিখিত উক্তি 
স্মরণীয় : যগ্যপিও ভগবাঁন আচার্ধের [ শংকরাচার্ধের ] কৃত ভা্বকে মোহের 

নিমিত্ত করিয়া! কহা সকলেরি দুষ্ধতের কারণ চ্ছয় তথাপি 'বিশেষ করিয়! 
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চৈতন্যদেব সম্প্রদায়ের বৈষ্বদিগের অত্যন্ত অপরাধজনক হইবেক, 
যেহেতু পুজ্যপাদ ভগবান ভা্যকারের শিশ্ঠান্থশিষ্য প্রণালীতে কেশবভারতী 

ছিলেন () সেই কেশব ভারতীর শিষ্য চৈত্্যদেব হয়েন 0) আর শ্রীধরম্বামীও 

পূজাপাদ সম্প্রদায়ের সর্বথা মান্য, . এবং চৈতন্তদেবও এ টাকাকে মান্ত 

করিয়াছেন(1) আর সেই শ্রীধরন্বামী ব্বয়ং গীতার টাকাতে ।লিখেন যে-_ভাঙ্যকার- 

মতং সম্যক ত্দ্ব্যাখ্যাতুগিরস্তথা-ইত্যা্দি। -*** অতএব ভগবান আচার্ধের 

মত মোহের কারণ হয় এম কহিলে চৈতন্যদেৰ ও শ্রীধরস্বামী: প্রভৃতি সেই 
সম্প্রদায়ের সন্গাসীদিগো মুগ্ধ করিয়া! স্বীকার করিতে হইবেক আর আচার্য 

মতান্ুসারে যে সকল শ্রীধরস্বামীর টীক1 তাহারি বা কি প্রকারে মান্ততা হইতে 

পারে। অতএব আচার্ষের নিন্দা করাতে এতদ্দেশীয় বৈষ্বদিগের ধর্মের ক্রমে 

মূলোচ্ছেদ হইয়া যায় ।”৮ রামমোহন এখানে দু'জন শংকরপন্থী সন্ন্যাসী কেশব 
ভারতী ও শ্রীধরস্বামীকে চৈতন্যের সাম্প্রদায়িক উধ্বতন গুরুপবম্পরার অন্তর্গত 

গণ্য করে চৈতন্তকে অদ্বৈতবাদী সন্াসী-সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। 

শ্রীধর ( চতুর্দশ শতাব্দী ), বিষুপুরাণ, গীতা ও ভাগবতের উপর তার স্থবিখাত 

টীকাত্রয়ে শংকরের সমস্ত সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েও এই কথাই 
প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে ভক্তিই মুক্তিলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। বৈষ্ঞব- 

ধর্মের আধুনিক গবেষকগণের মধ্যে অধ্যাপক স্থশল কুমার দে বৈষ্ণব সাহিত্য ও 
এতিহোর অতি নিপুণ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন যে চৈতন্তদেব ও তার শিল্কপ্রশিত্তগণ শাংকর অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে যতই 

বিরূপতা প্রদর্শন করে থাকুন চৈতন্য মূলতঃ শংকরপন্থী দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়- 
ভুক্তই ছিলেন এবং তাঁর গুরুপবম্পরার মধ্যে মাধবেন্দর পুরী, ঈশ্বর পুরী এবং 
কেশব ভারতীও পূর্বোক্ত শ্রীধরের মত ভক্তিবাদী শংকরপন্থী ছিলেন এমন মনে 
করবার কারণ আছে।** সর্বস্বীকৃত হোক বা না হোক আধুনিক গবেষণাক্ষেত্রে 

ডঃ দে'র এই মতটি স্থচিস্তিত ও প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু তিনি উল্লেখ না 

করলেও একথা স্বীকার্ধ তার শতাবীরও অধিককাল পূর্বে অনুরূপ সিদ্ধান্ত 

প্রকাশ্তে ব্যক্ত করেছিলেন রামমোহন রায় । 

বৈষ্কব পুরাণের আলোচন1 মাধ্যমে রামমোহন আর একটি সিদ্ধান্তে 

আনেন য| তার পরবতী উনবিংশ শতাবীর চিস্তাকে প্রভাবিত করেছিল এবং 
যাব রেশ ব্র্তমানকালের গবেনণাক্ষেত্রেও কোথাও কোথাও অনুভব করা যায়। 
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বৈষ্ব গোস্বামী ব্যাখাত সাকার কৃষ্ণৌপাঁসন] সম্পর্কে তিনি বলেছেন, “পূর্বে 
যেসকল অধিকারী দুর্বল ছিলেন তাহার! মনস্থিরের নিমিত্ত যে কাল্পনিক 

রূপের উপাসনা করিতেন সেই রূপকে পরব্রহ্মপ্রাপ্তির কেবল উপায় জানিতেন, 

কিন্ত সেই পরিচিত কাল্ননিক রূপকে বিভু ও নিত্যধামবাসী যাহা ব্দে এবং যুক্তি 
এ উভয়ের বিরুদ্ধ হয়, এমৎ জানিতেন না () পরস্ত সেই কান্ননিক রূপকে 
বিভু ও শিতাধামবাসী করিয়া! জানা ইহা অল্লকালের পরম্পরা] ছারা এদেশে 
প্রসিদ্ধ হইয়াছে -.-**”।৮* এখানে বামমোহন গোঁড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্ত ও 
সিদ্ধ বৈষ্ণবের দৃহিতে কৃষ্ণের সাকার রূপ এবং নরলীলার প্রতিটি অনুপুঙ্খ 

প্রত্যক্ষ, নিত্য এবং ৰাস্তব) তা রূপক বা কল্পনা নয়। বেদ-বেদাস্ত পুরাণতন্ত্ 

দুর্বল অধিকারীর জন্য রূপকল্পনার মাধ্যমে উপাসনার ব্যবস্থা দিলেও বার বার 
উক্ত কল্পিত রূপসমুহকে নশ্বর বলেছেন, যা ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অস্তহিত 
হয়। স্ৃতরাং এর সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের মৌলিক প্রভেদ আছে । সর্ব- 
সাধারণের জন্য এই প্রত্যক্ষ মূর্ত লীলায় বিশ্বাসের বিধানের পরিণাম অবশ্তস্তাবী 
আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিধপয়। আধ্যাত্মিক জগতে তা জড়পৃজাকে প্রশ্রয় 
দেয় ;৮১ এবং ভাগবতাদি পুরাণ বর্ধিত কৃষ্ণের লোকবিরুদ্ধ আচরণগুলিকে এই 
বিশেষ দৃষ্টিতে আদর্শ বলে ধারণা করলে সমাজে ব্যাপক নৈতিক বিশৃঙ্খলা 
ঘটে ।*১ বস্তত বৈষ্ণব ধর্মের এই দৃষ্টিভঙ্গী ধর্ম ও নীতির মধ্যে এক চিরস্তন 
বিচ্ছেদ স্যট্টিকরেছে। রাঁমমোহনের এই মনোভাবের পিছনে হয়তো উনবিংশ 
শতাব্দীর ইউরোপীয় গ্রটেস্টাণ্ট, খ্রীষ্টধর্মের নীতিবাদ কিছুট। সক্রিয়। এ 

শতাঁবীতে তাঁর পরবর্তা যুগেও শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণব ধর্মের বিরুদ্ধে এই 

নৈতিক আপত্তি দীর্ঘকাল ব্জায় ছিল। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের মনেও যে 
এই দ্বিধা ছিল তার প্রমাণ আছে। তিনি পুরাণ বণিত কৃষ্ণলীলাকে বার বার 
পরিমার্জনের চেষ্টা করেছেন। প্রথমত তাঁর মতে এই কৃষ্ণচরিত্রে এই ব্রজলীলা 
এক অনৈতিহাসিক প্রক্ষিপ্ত পর্ব-_“এ সকল পুরাঁণকাঁরের কল্লিত উপন্তাঁস মাত্র ।” 
দ্বিতীয়ত তিনি স্বীকার করেন, পুরাণ বর্ধিত কৃষ্ণের গোপীপ্রেমকাহিনীর 
অস্তশিহিত আধ্যাত্মিক তত্ব গভীর হলেও “লোকে তাহা বুঝিল না। তাহার 
রোপিত ভগবন্তত্কিপস্কজের মূল, অতল জলে ডুবিয়া গেল__উপরে কেবল 

বিকশিত কামকুস্থমদাম ভাসিতে লাগিল । যাহারা! উপরে ভাসে-_তলায় না, 
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তাহারা কেবল সেই কুস্থমদীমের মালা গীথিয়! ইঞ্জিয়পরতাময় বৈষ্ণবধর্ম প্রস্তত 

করিল |"... এতকাল আমাদের জন্মভূমি সেই মদনধর্মোৎসবভারাক্রাস্ত । ৮৩ 
এই মনোভাবের পিছনে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী কারকরী একথা কল্পনা করলে 

অন্যায় হবে না। সাম্প্রতিক কালে মুক্ত মনে ও সুগভীর পাণ্ডিত্য সহকারে 

ঘিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ব আলোচনা করেছেন এমন একজন গবেষকের 
সিদ্ধান্তও প্রায় অনুরূপ £ [6 08101100 06 5810 00৪, 700157178 ৪5 
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এই বিশিষ্ট চিন্তাস্থত্রটির জন্ত আধুনিক যুগ রামমোহনের নিকট খণী। 
উপরি উক্ত আলোচনার ফলে দেখা যাচ্ছে পুরাণ সম্পর্কে রামমোহনের 

মনে কোনও অহেতুক বিরাগ বা বিরূপতা ছিল না । পুরাণকে তিনি শান্ত 

ব্লে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন এবং শ্রুতির সঙ্গে তার একবাক্তা স্থাপন 
করে শ্রুতির অনুগত প্রমাণ রূপে শান্ত্রবিচারেও তাকে স্থান দিয়েছেন। তবে 

উত্তর কালে পুরাণপাহিত্যে গ্রে স্ববিরোধ ও সাপ্প্রনায়িকতা প্রবেশ করেছিল 
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তার সমালোচনাতেও তিনি নিত্পক। এই সাহিতোর অর্বাচীন অংশকে 

তিনি গ্রহণ করেন নি এবং পুরাণ-তন্ত্রকে কোন্ মানদণ্ডে শান্ত্রপদবাচ্য স্বীকার 

করা যায় তাঁও নির্দেশ করেছেন । সর্বোপরি পুরাণাশিত কয়েকটি সমন্যার 

আলোচনায় তার যে দৃষ্টভঙ্গী প্রকাশিত তার মধ্যে পরোক্ষে উত্তর কালের 

চিন্তা ও গবেষণার কয়েকটি সুত্র আভাপসিত। সাম্প্রতিক কালের এক 
পণ্ডিতকে বলতে শুনি, “411 0০151151995 1608৭ 00 

[২7101170010271) 05 00 10852102009. 981285581 1070 00170007160 

016 17272152585 0190000650৫ ৪. 06517272662 76৫,৮1৫ এই উক্তি 

পুরাণের প্রতি অন্তত রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ পরিচয় বহন করে না। 
তন্ত্রশান্ত্র ও তত্ত্রধর্মের দ্বারা রামমোহনের প্রভাবিত হবার দুটি সম্তাবা স্থত্র 

ছিল। তাঁর মাতৃবংশ ছিলেন শান্ত তাস্ত্িক এবং শৈশবে তিনি তাব মাতামহ 
ঘোব তান্ত্রিক শ্যাম ভট্রাচাধের সংস্পর্শে আসবার ক্থযোগ পেয়েছিলেন । 

অবশ্য এই সংযোগ শিশু বামমোহনের মনকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল তা! 

সঠিক জানবার উপায় নেই, তবে তাম্বিকমহলে এই যোগাযোগের উপব 

খানিকটা গুরুত্ব মারোঁপ করা হত। প্রচলিত ছু'একটি কিংবদন্তী থেকে তা 

বুঝতে পারা যায়।”* দ্বিতীয়ত একথা স্বনিশ্চিত যে রামযোঁহন তন্ত্রমতের 
দ্বারা গভীর রূপে প্রভাবিত হয়েছিলেন তৎকালীন স্থবিখাত তান্ত্রিক কৌল 
সন্গাসী হরিহরানন্দ তীর্ঘস্বামী কুলাবধূতের সঙ্গে তার আজীবন অন্তরঙ্গতার 
ফলে। বামমোহনের চোদ্দ বর বয়সে তার সঙ্গে হরিহরানন্দের প্রথম 

পরিচয় হয় এবং ক্রমশ তা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়ে আজীবন স্থায়ী হয়। ইনি 

রংপুরে এবং পরে কলিকাতায় দীর্ঘকাল রাঁমমোহনের সঙ্গে বাস করেছিলেন । 

কলিকাতায় বাসকালে ইনি “কুলার্ণবতন্ত্র প্রকাশ করেন এবং 'মহানির্বাণ-তস্ত্রের' 

উপর তীর ্থুপ্রসিদ্ধ টাকা রচনা করেন। রামমোহন এর কাছে অস্ত্রশাস 

উত্তমরূপে অধায়ন করেছিলেন।”* কেউ কেউ বলেছেন হরিহরানিন্দ 

রামমোহনের গুরু ছিলেন, তবে এ সম্পর্কে মনে রাখা উচিত যে গোবিন্দপ্রসাদ 
রায় বনাম বামমোহন রায় শীর্ষক বৈষয়িক মামলায় রামমোহনের পক্ষে স্থগীম 

কোটের সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় হরিহরানন্দ রামমোহনের সঙ্গে তার গভীর 
অস্তরঙ্গতার উল্লেখ করলেও তাঁকে শিষ্য বলে অভিহিত করেন নি; যদি চ এ 

প্রসঙ্গে তিনি স্টীধারণ ভাবে ভার অন্যান্য শিশ্তদের উল্লেখ করেছেন 1৮৮ যাই 
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হোক, প্রচলিত অর্থে হবিহরানন্দ রামমোহনের গুরু হয়ে থাকুন বা না থাকুন, 

রামমোহন যে তাকে অসাধারণ শ্রদ্ধা ও মান্য করতেন তা সুনিশ্চিত । 

কলিকাতায় বাঁসকালে হরিহবানন্দ বামমোহনের মাণিকতলার বাড়ীতে 

থাকতেন এবং রামমোহন প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়-সভাব অধিবেশনে যোগ দিতেন। 
তাই বামমোহনের চিহ্তা ও কার্ধপ্রণালী হবিহবানন্দেব সানিধাহেতু ভন্তরপ্রভাবিত 

হবার বিশেষ স্তযোগ ছিল। 

সাধারণ অর্থে তম্থবপতেযে কোন শান্্কে বোঝালেও এর একটি 

বিশেষ অর আছে । “উপাসনাবিশেষ প্রতিপাদক শান্ত্রবিশেষ” অর্থে শব্দটি 

আমরা সচরাচন বাবহাঁন শ্রবে থাঁকি।** তম্ত্র ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার ও 

জীবনচর্যাব এক বিশিষ্ট ধাবা । এর উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত আছে, 

সে-সবের আলোচনা এখানে নিশ্ঘয়োজন । সাধাবণভাবে এর বৈশিষ্টা সম্পর্কে 

কিছু বল! যেতে পাপে । পণ্ডিতগণেব মতে তন্ত্রের অনেকটাই মূলত এসেছে 

অবৈদিক অনাধ চিন্তাধারা ও আচাঁব-অনুষ্ঠান থেকে । তৃতীয় অধাষে 

প্রসঙ্গত বলেছি এব আলোচা বিষয়কে ছুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় : 

(১) দর্শন (২ ক্রিয্না। পববতী যুগে অবশ্য এই ভাবধাব! আর্ষ সভাতার 

অঙ্গীভূত হয়ে যার এব ক্রমশ পরিণতি লাভ কবে ত্রাঙ্মণা ও বৌদ্ধ ধ্গের 

অস্ততুক্ত হয়। হিন্ুধর্দের বর্তমানে প্রচলিত দেবদেবীপূজা বা অন্যান্য 

আচার-অন্্ঠান 'তন্বেব দ্বারা অতি বাপক ও গভীর ভাবে প্রভাবিত। উপাস্য 

দেবতা ও উপাসনাপদ্ধতিব বিভেদ অন্তসারে তান্ত্রিক উপাসকগণ শৈব, শাক্ত, 

বৈষ্ণব, সৌব, গাণপতা, স্থায়ন্তবব, কালমুখ প্রভৃতি নানা শাখাপ্রশাখায় 
বিভক্ত । বাল! দেশে শৈবশাক্ত মতবাদের মধো আবার দিবা, বীব, 

পশু, বাম, চীন, দক্ষিণ, সময়, কুল গ€্ভৃতি বিভিন্ন আচাব ৰা উপাসনা- 

পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যাঁয়।৯০ তৃতীয় অধায়ে বামমোহনের বেদাস্তমত 

আলোচন! প্রসঙ্গে তন্ত্রের আচাব ও দর্শন সম্পর্কে আমরা বলেছি, তান্ত্রিক পূজা ও 

সাধনমার্গে কিছু নীতিবিবোধী আচার ও ক্রিয়ার অন্তপ্রবেশ ঘটলেও এই বাহা 

আবরণের অন্তরালে তন্্শান্ত্রের একটি গভীর তাত্বিক ভূমি আছে; ত্ত্রদর্শনের 

সঙ্গে অছৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তগত কোনও প্রভেদ নেই ।*১ এর পৃজাপদ্ধতিও 
অছ্বৈতবার্দেব ভিস্তিতে পরিকল্পিত। এ সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে 
উল্লিখিত জনৈক বিশেষজ্ঞের মত কিঞ্চিৎ সবিস্তারে উদ্ধার করা যেতে পারে : 
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তত্বগত ভাবে বেদান্ত ও তন্ত্রের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ট হলেও তত্ববের স্বাতন্ত্রা 

লক্ষণীয় তার উপাসনাপ্রণ।লীতে। অদ্বৈতবেদাস্তে উপাসনার স্থান খুব উচ্চ 
নয়। জীব-্রন্ষ-অভেদজ্ঞানের উদয় হলেই অদ্বৈতমতানুসারে উপাসনার 
প্রয়োজন শেষ হয়; তার পূর্বে মুখ্যত চিত্রশুদ্ধির জন্ঠই উপাসনার প্রয়োজন 
স্সীকৃত। কিন্ত তন্ত্র ব্রহ্ম, বৈষ্ণবধর্মের ঈশ্বরের মতই উপাস্য এবং আবাধা | 

এই অর্থে ব্রন্দোপাসনা তান্ত্রিক ধর্মসাধনার এক বিশিষ্ট অঙ্গ। মহাঁনির্বাণতন্থে 

এই সম্পর্কে বলা হয়েছে : 
ধোয়: পূজা: সুখারাধ্যস্তং বিন! না্তি মুক্তয়ে।৯*৩ 

“মুক্তিলাভের জন্য সেই ব্রহ্ম ভিন্ন ধোয়, পৃজ্য এবং স্বখারাধা আর কেউ নেই ।” 

ব্রন্ধোপাসনাকে আশ্রয় করে ভক্তি তন্ত্রসাধনায় অতি উচ্চ আমন লাভ করেছে। 

কুলার্ণব-তন্ত্র বলেন : 

ভজনাৎ পরয় ভক্ত্যা মনোবাক্কায়কর্মভিঃ | 

তরত্যখিলছুংখানি তম্মাদূভক্ত ইতীরিতঃ ৯৪ 

এইভাবে অদ্বৈতবাদী তান্ত্রিক সাধক তার সাধন] ও আচাবু-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
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জ্ঞান-তক্তির এক সমন্বয় সাধন করেছেন। শঙ্করের পরবর্তী অছৈতবাদী 
বেদাস্তাঁচার্গণের কারও কারও মধ্যে এমন সমন্বয়ের আভাস যে দেখ] যায় নি 

তা নয়; এই প্রসঙ্গে শ্রীধর, মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী, কেশব ভারতী, বিগ্যারণা, 

মধুস্থদন সরম্বতীর নাম পূর্বেই উল্লেখ করেছি।৯ কিন্তু এই প্রচেষ্টা অনেকটা 
বাক্তিগত 'প্রবণতানির্ভব, তন্বের মত এমন সারধ্ধিক নয়। কঠোর শঙ্করপন্থী 

অছৈতিগণের দৃষ্টিতে ভক্তি, আরাধনা, উপাসনা প্রভৃতি উপাস্ত-উপাসক 

ভেদজ্ঞানের স্তরেই নিবদ্ধ অভেদজ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যা দূর হলে এসবেরও 

বিলুপ্তি 
সাধনপ্রণালীর ক্ষেত্রেও বেদান্ত '৪ তন্ত্রের মধো একটি মৌলিক প্রভেদ 

আছে। অদ্বৈত বেদান্ত মায়িক জগৎ ও জীবনের স্খদ্বঃখকে মিথ্যা জ্ঞান 

করে সাধককে সংসাঁববিমুখ হয়ে যোক্ষসাধনায় আত্মনিয়োগ করতে উপদেশ 

দেয়। ব্র্গ ও মায়াশক্তির ( শাক্ততান্ত্রিক পবিভাষায় শিবশাক্তর ) সমন্য়েই 

আন্ত্রিক অদ্বৈতবাদের পূর্ণতা; মায়িক জগৎ এই দৃষ্টিতে ব্রন্মের মতই নিত্য 

সতা, মিথাও নয় অপাঙক্তেয়ও নয়। তস্তরোক্ত পঞ্চ ম'কার সাধন, ষট্কর্ম প্রভৃতি 

ক্রিয়া ও অন্্ঠানগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তন্ত্রশান্ত্র এই সংসারকে 

এবং মান্থুষের ব্যবহাঁবিক জীবনকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েছে। মানুষের 
স্বস্থ ও স্বাভাবিক ভোগবাসনাঁনিচয়কে মোক্ষপথের চরম বিদ্ব জেনে নিবৃত্তি- 

মার্গের উপদেশ দেওয়ার পরিবর্তে উক্ত প্রবৃত্তিনমূহকে আশ্রয় করে সেগুলির 

মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মোক্ষ লাভের চেষ্টা তন্ত্রনাধনার প্রধান লক্ষ্য। 

সেইজন্য অদ্বৈতবেদান্তের জীবনবিমুখতার স্থলে তন্ত্র আমর! দেখি এক বলিষ্ঠ 
জীবন-ম্বীকৃতি, যদিচ উভয্বের মূল উদ্দেশ এক | তৃতীয় অধ্যায়ে স্থপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক 

পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যাণবের যে উক্তি আমরা উদ্ধত করেছিলাম, এই প্রসঙ্গে 

তা আবার ম্মরণ কব] যেতে পারে, “তান্ত্রিক সাধকগণ সেই সংসারেই 

ব্রন্ধানন্দতরঙ্গ দেখিয়া সংসাবের কার্ষকারপপ্রক্রিয়াকেই প্রত্যক্ষরূপে সাধনার 

সোপান-পরম্পব1 বলিয়া দেখাইয়া দিতেছেন-*- 17৯৬ 

সামাজিক ক্ষেত্রে তম্রমত বেদ-বেদাস্ত অপেক্ষা উদার ও প্রগতিশল। 

প্রাচীন যুগে যেমনই হোক পরবর্তাকালে বৈদিক সংস্কৃতির সামাজিক দৃষ্টি 
ছিল অনুদীর ও সংকীর্ণ। নারী ও শূত্রের বেদাধায়ন এমন কি বেদশ্রবণের 

উপরেও সামাজিক নিষেধাজা ঘোষিত হয়েছিল। ব্ররহ্মবিষ্যায় অধিকার: 
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যেমন ব্রাক্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে নিবদ্ধ হল তেমনি স্ত্রী-শূত্র রইল বৈর্দিক 

দীক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। শাস্ত্রের মধ্যে তন্থই বোধকরি সর্বপ্রথম 
এই কৃত্রিম বিধিনিষেধের বেডি ভাঙ্বাঁর জন্য এগিয়ে আসে এবং আচগ্ডাল 

্ী-পুরুষের মধো মন্ত্রদীক্ষার অধিকার প্রসারিত করে। গৌতমীয়তন্ত্ে 
আরন্তেই দেখা যায় খষি গৌতম বিষুর নিকট প্রার্থনা করছেন £ 

যেন সর্ফলাবাঞ্চি সর্বেষাং বন্ধুরেব যঃ 

সববর্ণাধিকারশ্চ নারীণাং যোঁগা এব চ 

তং বহি ভগবন্ন্্ং মম সব্বার্থসিদ্ধয়ে 1৯" 

'ঘে মন্ত্র সবফলদাতা, সকলের বন্ধু, ফে মন্ত্রে সর্ববর্ণের সমান অধিকার এবং 

যে মন্ত্র নারীদের যোগা, ভগবান সব্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সেই মন্ত্র আমাকে 

বলুন” মহানিবীনতন্ত্রে স্প্টত চগ্ডাল ও যবনদের পর্যন্ত সর্বোচ্চ আধাত্মিক 

অধিকাঁব স্বীকার করা হয়েছে ।৯* ধঃসাঁধনাব ক্ষেত্রে এই সমবুষ্টি তন্ত্রের অন্যতম 

বৈশিষ্ট্য | 

রামমোহনের বিচারগ্রস্থ গুলি খু টিয়ে দেখলে তার তন্ত্রশান্্রালোচনার একটি 
সমগ্র ৰপ আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। তিনি সর্বসমেত উনিশ খানি তন্ত্র বা 
হম্বজাতীয় গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন ও এগুলির অধিকাংশ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন £ 

(১) কুলার্শবতন্ত্ব (৩৪ বার );৯৯* (২) মহানির্বাণতস্থ (২২ বার )১০০ 

(৩) তন্ত্রসার (৪ বাব)১৯০১ (৪) নির্বাণতন্্ব ৭ বার)১১০২ কুলাবলী (কৌলাবলী) তন্ব 

১৪ বাব ):১০৩ (৬) কুলার্চনচক্দ্রিকা (২ বার ):১% (৭) কুলতন্্ব (৩ 

বার )১* ; (৮) কুলার্চনদীপিকা। (* বার)১,৬ ; (৯) কুক্জিকাতন্ত্র ১১ বার)১** ; 

১১০) সময়াতন্ত্র ৫২ বার)১০* ; (১১) কামাখ্যাতন্ত্র (২ বার)১০* ; (১২) শিরুত্তর- 

তন্ব (২ বার)১১০ 5 (১৩) কালীবিলাসতন্ত্ব $৪ বার) ১৯১ (১৪) কালীকল্পলতা 
(৩ বার )৯১২ 7) (১৫) অনস্তসংহিত! (২ বার )৯১০) (১৬) তন্ত্ররত্বাকর (২ 

বাব )৯১৪ ; (১৭) কালিকোঁপনিষৎ (২ বার )১১৫; (১৮) সিচ্ধলহরীতন্ত্র (২ 

বার )১১৬ ; (১৯) চীনতন্ত্র (২ বার )১১*। এই হিসাব থেকে বোঝা যাচ্ছে 

রামমোহন বাঙলাদেশে প্রচলিত শৈবশাক্ত মতের অন্তর্গত কৌলতান্ত্রিক 
সাহিতাই বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন । তার মাতৃকুল ছিলেন শাক্ত এবং 

তার তত্বগুরু হরিহরানন্দ তীর্ঘস্বামী স্বয়ং ছিলেন বামাচারী কৌল সন্যাসী। 
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এ দুটি কথা মনে রাখলে কৌল সাহিত্যের প্রতি তার এই প্রবণতা অস্বাভাবিক 
মনে হবে না । তবে শাঞ্ত সম্প্রদায়ের অস্তভুক্তি দিবাচাব, পশ্বাচার, বামাচার, 

সময়াচার, দক্ষিণাচার প্রর্তৃতি বিভিন্ন উপাসনাপদ্ধতির'ও যে ভিনি খবর রাখতেন, 

তা তার সময়াতস্ত্রের, এবং রচনাব্লীর বিভিন্ন স্থানে, অন্যান, বিধিগুলির উল্লেখ 

থেকেই প্রমাণিত হয় ।১১* তম্্রমত যে বাঙলাদেশে বহুল প্রচলিত এ সম্পর্কেও 

তিনি সচেতন ছিলেন, এবং 'পথাপ্রদান” গ্রন্থে স্পষ্টই বলেছেন £ “তত্ত্রমতবিমুখ 

বাক্তি প্রায় এদেশে অপ্রাপা' ।--» উপরের তালিকা থেকে একথাও স্পষ্ট 

হয় যে. পুরাণেব মত তগ্রশান্তেও রামমোহনেব পাণ্ডিতা ছিল অসাধারণ । 

মাত্র বেদে জ্ঞানকাঁণ্ড উপনিষদেব মধো তিনি আপনাকে নিবদ্ধ রাখেন নি। 

এর পর স্বভাব প্রশ্ন উঠবে শান্সহিসাবে রামমোহন তন্ত্রকে কি দৃষ্টিতে 

দেখেছিলেন । তৃতীয় অধ্যায়ে তার বেদাস্তমত ও বর্তমান প্রসঙ্গে পুরাণ 
ক্রান্ত তব দৃষ্টিভক্ষি আলোচনাকালে এই গুশ্রের উত্তর পাওয়া গিয়েছে। 

আমরা দেখেছি, পুবাণ "ও ভন্ত্রকে তিনি শাস্ত্র বলে স্বীকার কবেছেন প্রাচীন 
শান্্কাবদের পন্থায়, শ্রুতি সঙ্গে তাদের এক বাকাতা স্থাপন করে। পুরাণেব 

মত তন্ত্রে যেখানে প্রতিমাপৃূজার বিধান ও তৎ্সংক্রান্ত খুঁটিনাটি ক্রিয়াকলাপেব 

বর্ণনা আছে-সেই অংশগুলিকে তিনি দ্র্বলচিত্ত উপাসকদের জন্য প্রদত্ত বিশেষ 
ব্যবস্থা বলে গণা করেছেন। পুরাঁণের মত অন্ত্রেরও মূল গ্রতিপা্ ব্রঙ্গজ্ঞান ; 

্রহ্মজ্ঞানের স্তরে উপনীত হলে উপাঁমকের চিত্ত থেকে দেবদেবীর বূপকল্পনা 

অন্তহিত হয়। সাম্প্রদায়িক পুরাণগুলির সিদ্ধান্তের মত সাম্প্রদায়িক তন্ত্র গুলির 

সাক্ষাও রামমোহনেব কাছে গ্রহণযোগা বিবেচিত হয় নি। সাম্প্রদায়িকতার 

বিরুদ্ধে উপস্থাপিত তার তীক্ষ মুক্তিগুলি পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সাম্প্রদায়িক 
মতের বিরুদ্ধে সমভাবে প্রযোজা ৷ শান্ত্রহিসাবে বিবেচনা ও বিচারের যোগা 

অন্্গ্রন্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও রামমোহন সর্বদা সজাগ এবং সতর্ক । অর্বাচীন্ 

পুরাঁণের মত অর্বাচীন তন্্ও তার নিকট একই যুক্তিতে অগ্রাহা। মাত্র সেই 

সব অন্ত্গ্রস্থের প্রাচীনতা ও প্রামাঁণা তিনি মানতে প্রস্তুত যার টাকা আছে এবং 

যার বচন নিবন্ধাদি সুপরিচিত সংগ্রহগ্রন্থে উদ্ধৃত। 

নিজ শান্ত্রালোচনায় বাবহৃত অন্ত সকল অন্তগ্রস্থগুলির প্রামাণ্য বিচারে 

শেষোক্ত কঠোর মানদণ্ড যদিও রামমোহন প্রয়োগ করেছিলেন তথাপি 

আপাতদৃষ্টিতে এর একটি ধ্বাতিত্রম ছিল মনে হয়। সেটি হল মহানির্বাণ- 
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্্। বর্তমান স্মাকাবে এই বনুল প্রচলিত তগ্থগ্রন্থথানিকে প্রাচীন বলে মনে 

হয়না! এব খুব পুরাতন পুথিও পাওয়া যায় নি; এব কোনও প্রসিদ্ধ 

নিবন্ধগ্রন্থে এর থেকে কোনও উদ্ধতি আছে এমন কথাও আমাদের জানা 

নেই। তা সত্বেও বামঘোহন অতি যত্বু ও শ্রদ্ধা সহকারে এ্র্থথানি পাঠ 

করেছিলেন 'এবং নিঃসন্দেহে এব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । আর্থার 
আভেলন (স্ব্গত সার জন উডরফ) তাঁর সম্পাদিত মহানিরবাণতন্ত্রে 
ভূমিকায় এ বিষয়ে লিখেছেন 2 06 008 1005 7661) 5110160 
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নিবাণতন্্রকে বামমোহনের তত্ত্রগুর হরিহরাঁনন্দ তীর্থন্গামী অতি উচ্চ মর্যাদা 
দিযেছেন | তিনি জয়ং এই গ্রন্থের স্প্রসিদ্ধ টীকা! রচনা করেন । কেউ কেউ এমন 

ইঙ্গিতও করেছেন যে বর্তমানে এচলিত মূল “মহানিরাণতঙ্ক' খানি হবি- 
হবাঁণন্দের বচিতত অথবা তার দ্বারা পরিমাজিত। শেষোক্ত মত সতা কি না তা 
নিশ্চিতভাবে বলবার উপায় নেই, কিন্ত গ্রন্থখানি যে প্রাচীন নয় একথা সম্ভবত 
ঠিক। হয় তো বা হরিহরানন্দ এবং তার রচিত টাকার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশত 
ধামমোহন এই গ্রন্থথানিব প্রামাণানির্ণয়ের ব্যাপারে তার প্রথর বৈজ্ঞানিক 
বিচারবুদ্ধিণ আশয় গ্রহণ করেন নি। এ বিষয়ে কোনগ সঠিক সিদ্ধান্ত 
কর! কঠিন। তবে এইটুকু মনে রাখা যেতে পারে সেযুগে রামমোহনের 
প্রতিপক্ষীয় কোনও পণ্ডিত মহানির্বাণতন্ত্রের বিরদ্ধে আধুনিকত্বের অভিযোগ 
আনেন নি। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন অভিযোগ করেছিলেন বামমোহন মাত্র 

কুলার্ণৰ ও মহানির্বাণের বচনেব উপর নির্ভর করেছেন, কিন্ত উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের 

সাক্ষা অগ্রাহা, কেনন] তা! শ্রুতি, স্মৃতি ও অপর তন্ত্রাদির বক্তবোর বিরোধী ।১২১ 

এর উত্তরে রামমোহন নানা প্রমাণ উপস্থিত করে দেখান যে কুলার্ণব ও 

মহাঁনির্বাণ এই কৌল আগমঘয়ের শিক্ষা শরুতিঝিরোধী নয়, সুতরাং এ ঢখানি 
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সদাগম।১২২ তার পক্ষে আরও বলবার ছিল যে তিনি এছুটি ছাড়া অন্য 
ন্তগ্রস্থের বচন ও যথেষ্ট উদ্ধত করেছেন। যাঁই হোঁক এই তর্ক মহানির্বাণতন্ত্রের 

অর্বাচীপত্তের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত নয়। 

পুরাণ ও অন্ত্রের শান্ত প্রতিষ্ঠায় একই প্রণালী এবং একই যুক্তি অন্সসরণ 
করলেও রামমোহন এই দুই শান্ত্রকে ঠিক এক দৃষ্টিতে দেখেন নি। তার বিচার 
গ্রন্থগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা! যায় “দর্শন” ও “আচার” এই চুই ক্ষেত্রেই তন্ত্রের 

প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব অধিক। তার চিস্তা ও কর্মে পুরাণেব কোনও স্বতুত্ 

প্রভাব খুঁজে পাওয়। যায় না; কিন্ধ একথা! অস্বীকার করবাব উপায় নেই তন্ত্রের 

গ্রভাব তার উপর গভীর | পুরাণের মত তন্ত্রের ব্রহ্গজ্ঞান গ্রতিপাদক অংশকেই 

তিনি প্রধানত মান্ত করতেন। বিভিন্ন হিন্সম্প্রদায়ে প্রচলিত প্রতীকো- 

পাসনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তান্ত্রিক মন্ত্র ও ক্রিয়াহুষ্ঠানকে স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ 

করা একেশ্বরবাদী বামোহনের পক্ষে সম্ভব ছিলন1। তবে ব্রহ্ষজ্ঞানবাচক অংশের 

সঙ্গে একবাকাতা৷ স্থাপনের দ্বারা দুর্বল অধিকাঁরীর জন্য প্রদত্ত বিধান হিসাবে 

এগুলির ব্যাখা! করে তিনি একটি সামঞ্রস্তপূর্ণ মীমাংসায় উপনীত হয়েছিলেন । 
তস্ত্রোক্ত মারণ, উচাটন, বশীরকণ ইত্যাদি তথাকথিত কারে সিদ্ধিপ্রদ ষট্কর্মেও 

তার শ্রদ্ধা বা বিশ্বাম ছিল না1।১২৩ তন্্োক্ত ব্রন্মবিদ্যাব প্রতি রামমোহন আকৃষ্ট 

হয়েছিলেন প্রথমত এই কারণে যে তার মধো তিনি তার বৈদাস্তিক অদ্বৈত- 

বাদের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন । একথা খুব দৃঢ়ভাবেই তিনি একাধিক স্থানে 

বলেছেন, যেমণ £₹ “শিষ্টপরিগৃহীত প্রসিদ্ধাগমোক্তাত্মতত্বশ্রবণমননাদেনিঃশ্রে- 

যসাবাপ্চিরৈকাস্তিকীতি পরমাবাধাস্ত মহেশ্ববশ্ত দৃঢপ্রতিজ্ঞাপি সফলাশীৎ। 
আত্মানাত্মনোঃ সত্যানৃতত্বে প্রদর্শয়ন্তো লোকানাত্মশ্রবণমনননিদিধ্যাসনেষু 

প্রবর্তয়স্তো বেদান্তগ্রথিতশব্াা যথা নিঃশ্রেয়সহেতবেো৷ ভবস্তি তথৈব তমেবার্থং 

প্রবদতাং স্থতাগমপ্রভৃতীনাং তত্রচ্ছোতৃভ্যো নিঃশ্রেয়সপ্রদাতৃত্বং যুক্তম্**** ৷” ১২৪ 

বস্তত তত্গত ভাবে তন্ত্র সম্পূর্ণ অছ্বৈতমতাঁবলশ্বী। এ বিষয়ে তৃতীয় 
অধাঁয়ে যা বল৷ হয়েছে তারপর আর কিছু বলা বাহুলা ।১২ তা ছাড়া 

আমর! তৃতীয় অধায়ে বলেছি অদৈতবেদাস্তের মায়াতত্ব সম্পর্কে রামমোহনের 

চিন্তা যে বহুলাংশে তন্ত্রের মায়াশক্তিতত্বের দ্বারা পরিমাজিত ছিল এমন 

মনে করারও যথেষ্ট কারণ আছে ।১২ংক এই দিক দিয়ে দেখলে 

রামমোহনের বেদীস্তকে স্বচ্ছন্ধে তান্ত্রিক বেদান্ত আখ্যা দেওয়া যেতে 
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পারে। বৈদাস্তিক অছৈততত্বেব সমর্থন ও মায়াতত্বের পরিমার্জন 

ছাড়া অন্য যে তত্বের জন্য তিনি অঙ্কের নিকট বিশেষভাবে খণী তা হল 

ব্রদ্দোপাসনা। পূর্ববতী অধায়ে বেদাস্ত সম্পর্কিত আলোচনা সত্রে আমরা 
দেখেছি অদ্বৈতবাদের সঙ্গে উপাসনাতত্বেব সংমিশ্রণ টবদাস্তিকরূপে বাম- 

মোহনের বৈশিষ্টা। এ বিষয়ে শ্রীধর, বিগ্যারণা মধুস্দন সরম্থতী, ( এবং 

সম্ভবত চৈত্ন্যদেবের গুরুপবম্পরার অন্তর্গত মাঁধবেন্দ্র পুবী, ঈশ্বন পুনী ও 

কেশব ভারতী ) প্রভৃতি তার কয়েকজন বৈদাস্তিক পূর্বস্থরী থাকলেও এ কথা 

জোব কবেই বলা যায় মুখাত তন্ত্রের উপাসনাতত্বের প্রভাঁবেই বামমোহনেব 

চিন্তা এই বৈশিষ্টামপ্ডিত হয়েছিল। ব্রঙ্গোপাসনা" শীর্ষক পুস্তিকীতে তিনি 

'মহানির্বাণতন্্' থেকে যে ব্র্গস্তোত্রটি তাঁব উপাসনাপণালীর অস্ততুক্ত 

করেছিলেন, সেটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয় ।১১* "হা ছাডা 'গায়ন্ত্রীব অর্থ." 

গায়ত্রা ব্রঙ্গোপাসনাবিধানাম্ ও অনুষ্ঠান” পুস্তিকাত্রয়ে ত্রন্মোপাসন! প্রসঙ্গে 
তিনি বেদবেদান্তের সক্ষে একাধিকবার তন্ত্শাঙ্ত্রের প্রমাণ দিয়েছেন ।১* তার 

উপাসনাপদ্ধতিতে রামমোহন বৈদিক গায়ত্রীমন্্কে অতি উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত 

কবেছেন ও বিভিন্ন গ্রন্থে এই মন্ধ্ের বাখা করে এব দ্বারা বাক্তিগত উপাসনা 

করবার নির্দেশ দিয়েছেন ।৯** এক্ষেত্রে উল্লেখযোগা, তন্ত্রশাস্ত্রে গায়ত্রীর স্থান 

অতিশয় উচ্চ ও মর্যাদাপূর্ণ । শ্রুতিসম্মত হিন্দধর্মীয় পুজাদিতে যেমন উত্তরকালে 

তান্ত্রিক আচার অন্ষ্ঠানের প্রাধান্ত দেখ] যার, তেমনি তাস্সিক ক্রিয়াকর্েও 

কালক্রমে কিছু কিছু বেদমন্্বেব অন্তপ্রবেশ ঘটে ।১১৯ এই জাতীয় বেদমন্ত্রে 

মধো গায়ত্রী তস্বশান্ত্রে এত প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল যে শেষপর্ধস্ত নানা তন্োক্ত 

বনু দেবতার নামের সঙ্গে এই মন্ত্র যুক্ত ভয়ে তানান! সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ 

করে। কুষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তার “তন্ত্রসার" গ্রন্থে এই শ্রেণীর বিভিন্ন দেবতার 

নাম-সংযুক্ত গায়ত্রীমন্ত্রেরে এক তালিকা দিয়েছেন 1১০ গায়ত্রীমন্ত্রের মাহাত্মা 

স্থচক 'গায়ত্রীতন্' শীর্ষক একখানি স্বতন্ত্র তন্ত্গ্রস্থও বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছে । 

মহানির্বাণতন্ত্র গায়ত্রীকে 'ব্রহ্মমন্ত্র আথা দিয়েছেন এবং উক্ত গ্রন্থে এই মন্ত্র দ্বারা 

ব্রন্মোপাসন। করবার বিধান দেওয়৷ হয়েছে। রামমোহন তার গায়ত্রযা ব্রন্মোপাসণা- 

বিধানম্ গ্রন্থে নানা শ্রুতিশ্বতি আলোচনার পর এই মহানির্বাণতন্ত্বের মত উদ্ধার 

করেই গায়ত্রী দ্বারা ব্রন্মোপাসনার উপদেশ দিয়েছেন 1১০১ সুতরাং একথা না 
মেনে উপায় নেই, তত্্শান্ত্রাৌলোচনার ফলে এই* বেদমন্ত্রটির প্রতি রামমোহনের 
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আস্থা ও শ্রদ্ধা বৃভখুণে বর্ধিত হয়েছিল এবং সেই কারণেই, যে ব্রন্মোপাসনাতত্ত 

তিনি তন্থেব ভাবধারা অন্রশীলনের ফলে লাভ করেছিলেন, গায়ত্রীকে তার 

কেন্্রস্থলে স্বাপন করেছিলেন । এই প্রসঙ্ষের উপসংহারে ম্মরণীয়, সামাজিক 

উপাসনার ক্ষেত্রে উপাস্তেব উীশ্বর্য বণনা বামমোহনের উপাসনা-প্রণালীর অংশ 

বিশেষ  ***ণঅগ্নি বায়ু সর্ধ ইহাদের হইতে ক্ষণে ক্ষণে যে উপকার হইতেছে ও 

ব্রীহি যব ইমধি ও ফলমূল উ'্াদি বস্ত্র দ্বাবা যে উপকাব জন্মিতেছে সে সকল 

পরমেশ্ববাধীন হয় এই প্রকাব অর্থপ্রতিপাদক শব্দের অন্তশীলন ও যৃক্তিদ্বারা সেই 

সেই অর্থকে দা করিবেন 1৮১৩১ ব্রন্গোপাসনা” পুস্তিকাতে সন্নিবিষ্ট মভানির্বাণ- 

তন্ত্রোক্ত 'নমন্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায়', বিতরণার্থ “ক্ষুদ্রপত্রী'তে মুন্দিত 

“বিগতবিশেষং জনিতাশেষং সচ্চিৎস্থখপরিপূর্ণম্” এবং শীশ্বন্মভয়মশোকম্? 
প্রভৃতি এই 'প্রণালীর উদাঁহবণ। স্বকীয় উপাসনাপ্রণালীব এই বৈশিষ্টোর 

ছারা ভিনি উত্তরকালে ব্রাঙ্গপমাজে প্রচলিত স্বিরপ-আবাধনী" পদ্ধতির 

প্রাথমিক ভিন্তি স্বাপন করেছেন । এই প্রসঙ্গে তাকে “আবাঁধনা” শব্টিও 

বাবহার করতে দেখা যায় ।১৩" সামাজিক উপাসনাকে রামমোহন এই 

ভাবে জ্ঞানাশ্রিত ভক্তির ভিত্তিতে স্থাপন কববার প্রয়ামী ছিলেন। এই 

ভক্তিতত্ব রামমোহন আহবণ করেছিলেন তন্বশাস্্র থেকে, বৈষ্চবশান্ত্ব থেকে নয় । 

এর কারণ 'ন্মান করা কঠিন নয়। বৈষ্ণব ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্রই ভক্তিবাদ 

এবং সাকার উপাসনাকে অবলঘ্গন কবেছে; কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিতে উভয়ের মধো 

পার্থকা ছিল। সিদ্ধান্তে তন্ত্র সর্বদা নিধিশেষ অদ্বৈতবাদী, অপবপক্ষে বৈষ্ণব 

শান্পেব কোনও প্রচলিত শাখাই নিধিশেষ অদ্বৈতবাদকে গ্রহণ করে নি। সাকার 

বা সরূপ উপাসনাকে অবলম্বন কবে উভয়ত্র ভক্তিবৃত্তি অভিব্যক্ত হলেও জ্স্ত 

দেবদেবীব এই সাকার রূপসমৃহকে দ্রব্ল অধিকাবীদের জন্ত বিহিত ও কল্পনা- 

ভিত্তিক বলে স্বীকার করে; বৈষ্ঞবশান্ত্র বিশেষত গৌড়ীয় বৈষ্ণৰ শান্ত 
সাকার বিগ্রহ এবং দেবতার নরলীলার প্রতিটি অনুপুঙ্থকে নিতা ও বাস্তব গণা 

করে, এগুলিকে কদাচ রূপক বা কল্পনাশ্রিত বলে না। অদ্বৈতবাদী ও একেশ্বর- 

বাদী বরামমোহনের নিকট তাই স্বভাবত তান্ত্রিক উপাসনাতত্ব বৈষ্ণব 

উপাসনাতত্ব অপেক্ষা অধিক গ্রহণযোগা মনে হয়েছিল । এই উপলক্ষে একাধিক 

স্থলে তীকে দুটি বচন আত্মপক্ষ সমর্থনে উদ্ধার করতে দেখা যায়। একটি 

হল: 
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চিন্নয়াশ্তাদ্বিতীয়ন্ত্য নিষ্চলম্যাশরীবিণ: 

উপামকানাং কাধার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা | 

এটি তিনি বঘুনন্দন উদ্ধাত যমদপ্নির উক্তিরূপে উল্লেখ কবলেও কুলাশবকেছে ও 
শ্লোকটি আছে 1১৩ দ্বিতীয়টি ম্তানির্বাণতন্ব বচন £ 

এবং গুণানসাবেণ পানি বিবিধাশি চ 

কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্লমেধসাম্।৯০৫ 

বেষ্ব সাকাববাদ ও তদভিত্তিক ভদ্তি তন্েব এই কপক '9 কল্পনাকে নমাশ্রয় 

কবে নি। 

অছৈতবাদী বৈদাস্তিক হওয়া সত্বেও ঘে সন্যাসবিরোধী মনোভাব বাম- 
মোহনের বৈশিষ্ট্য ছিল তাও অনেকাংশে তান্ত্রিক প্রভাবজাত এমন মনে কববা 

যথেই্ই কারণ আছে। সংসারকে তার সখ, চুখ, আনন্দ, বিষাদ, বাধা, 

প্রলোভন, সমেত সর্বতোভাবে স্বীকার কবে নিয়ে ভাকে অতিক্রম করে 

যাওয়াই তাম্থিক সাধানার লক্ষ্য । কুলার্ণবতন্বে এই আদর্শ অতি সুন্দর 

বপে বাক্ত £ 

চি 

ভোগো যোগায়তে সাক্ষাৎ পাতক* স্মকৃতায়তে | 

মোক্ষায়তে চ সংসারঃ কুলধর্মে কুলেশ্ববি ॥ 

মুত্যুরৈগ্ায়তে দেবি সাক্ষাৎ স্বর্গায়তে গৃহম্। 

স্বর্গ: সাক্ষাৎ গৃহায়তে কৌলিকানাং কুলেশ্ববি ॥১৩৬ 

মহানির্বাণতন্ত্রে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেষ লক্ষণগুলির বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। 
সেখানে গাহস্থাধমকে “সকল মানবের আদি এবং ধর্মজনক” বলা হয়েছে 1১৩৭ 

্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের জীবনই ছিল রামমোহনের আদর্শ । 'ত্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' 
শীর্ষক একখানি পুস্তিকাও তিনি প্রণয়ন করেন। এইট পুস্তিকায় অবশ্য তন্গ্রস্থ 

থেকে কোন উদ্ধৃতি নেই, বৈদিক সাহিতা ও মন্তুম্থৃতির উপরই শান্্সমর্থনের 

জন্য নি্ভব করবা হয়েছে । তা সবেও এ কথা সাধারণ ভাবে ধরে নেশুয়ার 

পক্ষে যুক্তি আছে যে রামমোহন তাঁর বলিষ্ঠ জীবন-ন্বীকৃতির অনুপ্রেরণা অনেক 
পরিমাণে অন্ত্রদর্শন থেকে পেয়েছিলেন ৷ গারহস্থ্াশ্রমের প্রতি তার আকর্ষণের 

মুলন্ত্র এখানেই খুঁজতে হবে। ! 



ধসাধনা ও ইঈশ্বরোপাসনার ক্ষেত্রে তার বিশ্বজনীন উদার দৃষ্টির জন্যও 
যে রামমোহন কতকাংশে তান্ত্রিক ভাবধারার নিকট ঝণী একথাও অস্বীকার 

করা যায় না। দেশজাতিধর্শনিবিশেষে ব্রঙ্গোপাঁসকগণের জন্য একটি সর্বজনীন 

উপাসনালয় স্থাপন করা বামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল। তার সময়কার ক্রাহ্গ- 

সমাজ সেই আদর্শেরই বূপায়ণ। ব্রাহ্মপমাজের ন্যাসপত্রে এই আদর্শের বাখা! 

প্রসঙ্গে বলা হয়েছে_ এই সমাজগৃহ “00 0৪ 556, 0০০৮1916] 61,195 6৫, 

70901160 8100 210110101185060 95 ৪10 07 ৪. 01806 0 00115 

00660117601 91] 50105 2190 09501119010155 ০01 0200195 ড/1010010 

01501100101) 95 5913811 10618০৪8100 001001100 11)610561% 55 11) 212 

01211% 90021. 16116109039 8100 06ড০000 17081)1)61 601 0176 ভ01:9101 

৪190 90019 0101) 01 006 7:06101021, [0175659701)091016, ৪1). [1001017)02016 

0617)6--1৮ আমর] পূর্বে দেখেছি রামমোহন কর্তক আলোচিত শান্ত্রাদির মধো 

এক তন্ত্রেই ব্রাঙ্গণ থেকে শুত্র পর্যস্ত সকল বর্ণ, নারী এমন কি যবন পর্ধস্ত 

সকলেরই পুর্ণ আধ্যাত্মিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে । বৈদিক ও বৈদাস্তিক 
এঁতিহ্বো এই সমদুষ্টির একান্ত অভাব । স্থতরাং এ ক্ষেত্রে রামমোহনের চিত্তে 

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের প্রভাবের কথা মনে রেখেও তন্ত্রমতের 

প্রভাব সম্পর্কে আমরা সষ্ভবত নিঃসন্দেহ হতে পাবি । এটুকুও বত্তমান প্রসঙ্গে 

পুনরুল্লেখযোগা যে পাশ্চাতা ঘুক্তিবাদের সঙ্গে স্পরিচিত হবার পূর্বেই ভারতীয় 

চিন্তাধারায় নিগণত রামমোহনের মনের জমিটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল । এই স্থত্রে 
রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাঙ্গলমাজের “ব্রাহ্ম” বিশেষণটির উৎপত্তি সম্পর্কে দু'একটি 

কথা বলা যেতে পাবে । আদি নামটি যে ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, যদিও 

'্রহ্মলভা' নামক এর একটি বিকল্পও প্রচলিত ছিল ।১০* ব্রাঙ্মলমাজ প্রতিষ্ঠা 

(১৮২৮ )-র পুবে উপানকমগুলীবিশেষের বাচ্ার্থে 'ব্রহ্ধ বা ব্রাহ্ম শব্দের ছুটি 

প্রয়োগের কথা আমাদের জানা! আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে স্থপ্রসিদ্ধ মরমী 

সাধক দাদু হি মুসলমান প্রভৃতি সমকালীন সকল ধর্মসম্প্রদায়কে একত্র 

মিলাবার জন্য যে উদার সাধকগোগার পত্তন করেন তার নাম তিনি দিয়েছিলেন 

ব্রহ্ষসম্প্রদায়' বা 'পরত্রহ্মসম্প্রদায়' | ৩» বামমে|হন দাদৃপস্থিগণ সমেত মধাযুগের 

ভক্তিবাদী সম্ত-সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং এদের আধ্যাত্মিক 

পূর্বন্রী গণা করতেন 1১৯৪ শিজন্ক মণ্ডলীর নামকরণের বেলায় এই অভিধাটি 
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তার ম্মরণে আস বিচিত্র নয়। কিন্তু খাস 'ত্রাঙ্ম' শব্দটিকেই ব্যবহৃত হতে দেখা 

যায় মহানিবাণতন্ত্রের অষ্টম উল্লাসে তত্বচক্রের বণনায় এ চক্রের অধিকারিগণের 

প্রসঙ্গে £ 

পরব্রঙ্দোপাসক যে ব্রদ্ষজ্ঞ৷ ব্রদ্দতৎপরাত | 

শুদ্ধান্তকরণা: শান্তা: সব্বপ্রাণিহিতে রতাঃ ॥ 

শিবিকারা নিধিকল্প। দয়াশলা দৃঢব্রতাঃ। 
সত্যসংকল্পকা ব্রান্দ্যাস্ত এবাত্রাধিকারিণঃ ॥১৪১ 

এই '্রাঙ্গ” বা 'ত্রাঙ্ধয শব্দটি যে ১৮২৮ গ্রাষ্টাবে ব্রাঙ্গমমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার 

অন্তত দশ বৎসর পূর্ব হতে বামমোহনের মণ্ডলী সম্পর্কে প্রমুক্ত হয়ে আসছিপ 

তার প্রমাণ আছে। ১১ এপ্রিল, ১৮১৯ তারিখেব “কালকাটা জানাল" এ 

রামমোহনের তত্বগুরু হরিহরাঁনন্দের সতীদাহ 'প্রথাব বিরুদ্ধে সমালোঁচনাপৃণ 

একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। সেই পত্রে তিনি রামমোহনের মগ্ডলীকে 
13817050012 01016217181) :1711700 0000107011)165 বলে উল্লেখ 

করেছেন ।১৪২ এরও ছুই বৎসর পূর্বে ১৮১৭ খ্রীষ্টাঝে ব্রদ্মোপাসক অর্থে 

রামমোহন স্বয়ং শকটি বাবহার করেছেন মাওক্যোপনিষদের ভূমিকায় । 
অন্ত্রও তিনি এবং তাঁর প্রতিপক্ষ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রামমোহনপন্থী 

ব্রন্মোপাসকগণকে এ নামে চিহ্নিত কবেছেন।১* স্বয়ং হরিহরানন্দ ও 

রামমোহনের উক্তি থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে, প্রধানত 

মহানির্বাণবণিত তত্বচক্রের “অধিকারি'গণের নামবিশেষের অন্থকরণে 

রামমোহন-গোর্ঠী ব্রাহ্মদমাজের প্রতিষ্ঠার পূর্বেই '্রাঙ্গ' বা 'ত্রান্ধ্য' নামে স্থপরিচিত 
ছিলেন। 'ব্রাহ্মমমাজ' সেই অভিধারই স্বৃতি বহন করছে। বর্তমান প্রসঙ্গে 

একথাও আমাদের মনে রাখা উচিত, ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে নারীজাতিকে পুরুষের 

সমতুল্য আধ্যাত্মিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার মত অঙ্গপ্রেরণা রামমোহন 
বহুলাংশে তত্বশান্ত্র থেকে পেয়েছিলেন । রামমোহনের পৌত্রী (বাধাপ্রসাদ 
রায়ের জোষ্া কন্যা! ) চন্দ্রজ্যোতি দেবী তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সাক্ষা 

'দিয়েছেন : “রাজা ভেঙে দিয়ে গেলেন কুলগুকু প্রথা, শিখিয়ে গেলেন নিজের | 
ঘরের মেয়েদের ব্রক্মমন্ত্রে উপাপনা, গায়ত্রী জপ। তার ছোট পুত্রবধূ, 
রমাপ্রসাদের পত্বী ভ্রবময়ী দেবীকে ভোর »রাত্রি থেকে মহানির্বাণতস্ত্রোক্ত 
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ব্র্গগতিপাদ্য স্োকপ্ুলি আওড়াতে ইদানীং আমরা] নিজের কানে শুনেছি । 

গায়ত্রী জপও করতেন দ্রবময়ী দেবী বীতিমত। যে গায়ত্রী মেয়েদের কানে 
শোণা ৪ ছিল নিষিদ্ধ রাজা এনে দিলেন তাকে ঘরের মেয়েদের আয়ন্তের 

মধো ; ধনসংস্কারে মেয়েদের বড অধিকার পাওয়ার পথ খুললো! গ্রথম।”৮১৪৪ 

সামাজিক ও বাক্তিগত মতামত ও আচবরণেও রামমোহন যে তন্ব্ের মত 

ও আদর্শেব দ্বার! প্রভাবিত হয়েছিলেন এমন প্রমাণও উদ্ধাব করা যায়। 

মহানিবীণতস্ত্বে অভ্ান্ু স্পষ্ট ভাষায় সতীদাহ নিষেধ কবা হয়েছে ( ভত্রা সহ 

কুলেশানি ন দহেৎ কুলকামিনীম্ )1১৪৫ সতীদাহ আন্দোলনের নায়ক 

বামমোহনকে যে এই জাতীয় শান্বচন যথেষ্ট অন্রপ্রাণিত করে থাকবে তা 

সহজেই ধবে নেওয়া যায়। স্ত্রীশিক্ষার সমথন বাঁমমোহন করেছেন অতান্ত 

আবেগপূর্ণ ভাষায় সহমরণ বিষয়ক তার দ্বিতীয় পুস্তকে ।১৬ এই প্রসঙ্গে 

আমরা মনে রাখতে পাবি মহানিবাণতন্ত্রের উক্তি “কন্যাপোবং পালনীয়া 

শিক্ষণীযাতিযত্বতঃ 1৮১৪ দু'খানণি বিচারগ্রন্থে রামমোহন মহানির্বাণতন্থোক্ত 

শৈববিবাহ্নের আদশকে সমর্থন কবেছেন। এই বিবাহে জাতিবর্ণধ্গত কোনও 

বাধা নেই, কেবলমাজ্ পত্বী সপিগ্া বা সধবা না হলেই যথেষ্ট 1১৪৮ সর্বশেষে 

এ কথা বলা যেতে পাবে মাংসাহার ও পরিমিত স্থরাপান সম্পর্কে রামমোহন 

তন্্রশান্ত্রের নির্দেশকেই প্রামাণিক মনে করতেন এবং এর সমর্থনে বিস্তারিতভাবে 

তন্ত্রশান্ত্রের গ্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন 1১৪৯ 

রামমোহন চিন্তায় ও কথ্ধে যে তন্ত্রশান্্র ও তন্তমত কর্তৃক বিশেষদূপে 

প্রভাবিত হয়েছিলেন তা দেখা গেল । একটি প্রশ্ন তবু থেকে যায় । তন্্রমতের 
বৈশিষ্টা তাঁর নিজন্ব সাধনপদ্ধতি। রামমোহন তন্তশান্ত্ান্থশীলনের সঙ্গে সঙ্গে 

কি তান্ত্রিক সাধনাও করেছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার মত উপাদান 

আমাদের হাতে নেই; ধামমোহনের একটি গভীর সাধকজীবন ছিল এমন 

ইঙ্গিত তীর সমসাময়িক ও পরবতী অনেকে দিয়েছেন । এই সাধনার প্রকৃতি 
ও পদ্ধতি কি ছিল তা জানবাধ উপায় নেই। রামমোহনের জীবনীকারগণ 

উল্লেখ করেছেন, রামমোহন তরুণ বয়সে ( সম্ভবত তার ধর্মমত পরিবন্তিত 

হবার পূর্বে ) বহু অর্থ বায় করে বাইশবার পুরশ্চরণ করেছিলেন ।১৫* পুরশ্চরণ 

তান্ত্রিক উপাসনার একটি বিশেষ অঙ্গ; তন্ত্রমতান্থ্যায়ী এই ক্রিয়ার ছারা 

মন্রশক্তি বধিত ও মন্ত্র ফলপ্রন্থ, হয়।১৫১ কৌলতান্ত্িক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই 

১৯০ 



মর্মে একটি কিংবাস্তী প্রচলিত যে রামমোহন তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ 

করেছিলেন । এর দু'একটি নিদর্শন উল্লেখ করা যাচ্ছে। নগেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে চু চুড়ার অন্তর্গত ক্যাকৃশিয়ালি গ্রামবাপী মদন কামার 
নামক এক তান্ত্রিকের উল্লেখ করেছেন £ “তাহার গৃহপ্রাটীরে রাজ! রামমোহন 

রায়ের একখানি 'প্রতিযৃত্তি লম্ঘমান থাকিত। মদন প্রতাহ প্রাতঃকালে 

রুদ্রাক্ষের মালা হস্তে করিয়া বাজার প্রতিমৃত্তিকে ভূমিষ্ঠ হইয়া ভক্তিপূর্বক প্রণাম 
করিত। মদনে প্রতিবাষী প্রবন্ধ লেখকের জনৈক বন্ধু, তাহাকে এইরূপ 

প্রণামের কারণ জিজ্ঞানা কবাতে সে বলিয়াছিল যে, বাজা রামমোহন বায় 

সিদ্ধপুরষ ছিলেন 1৮১৭ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মথুরাভ্রমণ কালে মহষি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর সেখানে এক হিন্দস্থানী সন্নাসীর সাক্ষাৎ পান। তীর সঙ্গে শান্ালোচনা 

প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ জানতে পারেন তিনি শবসাধক তান্ধিক। মহ লক্ষা 

কবেছিলেন, এই তআন্তিক সন্গাসীর পুস্তকাদি সমন্তই রামমোহন রায়ের গ্রন্থের 

তিনি অন্তবাদ।৯৩ পরে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৭ সালে দিল্লী ভ্রমণ কালের একটি 

ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন £ “এখানে স্বখাণন্দ নাথ স্বামীর সহিত আমার 

সাক্ষাৎ হইল। তিনি তান্ত্রিক ব্রদ্ষোপাসপক হরিহবানন্দ তীর্ঘস্বামীর 
শিল্ক।-.-নথখানন্দ স্বামী বলিলেন যে আমিও রামমোহন রায় উভয়েই হরিহরানন্দ 
তীর্ঘস্বামীর শিষ্য; রামমোহন বাঁয় আমার মত তীন্ত্রিক ক্রান্মাবধূত 

ছিলেন |৮১৫৪ এই সমস্ত সাক্ষা মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের 

মধো সাধক ও সিদ্ধপুরুষ রূপে বামমোহনের একটি পরিচয় ছিল। এই 

প্রসিদ্ধির মূলে কোনও সত্য আছে কিন] তা নিশ্চিত বলবার উপায় নেই । 

শান্ালোচনার ফলে নিজন্ব মূল বৈদাস্তিক অদ্বৈতবাদকে নমনীয় করে 

জ্ঞানভক্তির সমন্বয় সাধন করবার মত দুটি মার্গ রামমোহনের নিকট উন্মুক্ত 

হয়েছিল--পৌরাণিক বৈষ্ণব ভক্তিবাদ ও তান্ত্রিক উপাসনাতত্ব। এর মধ্ো 
তিনি দ্বিতীয়টিকেই গ্রহণযোগা বিবেচনা করেছিলেন । কি পরিবেশে এবং কোন 
যুক্তিতে এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছিলেন তা আমর] আলোচনা করেছি। 
রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাঙ্মমাজে এ এতিহা কতটা রক্ষিত হয়েছে? এর 
উত্তরে বলতে হয়, প্রায় কিছুই হয় নি। ব্রাক্ষসমাজের পরবর্ত নায়ক মহত্ি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন কতৃক আহরিত এবং “ত্রদ্দোপাসনা” পুস্তিকায় 

সন্নিবেশিত মহানিবাণতন্ত্রোক্ত ব্রহ্গান্তোত্রটি (“নমন্তে সতে সর্বলোকা শ্রয়ায়” ) 
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কিঞিৎ সংশোধিত আকারে তীর ব্রাহ্মধর্ম নামক সংকলন-গ্রস্থের অন্তভূক্কি 
করেন ।১ স্তোত্রটির পরিমাজিত সংস্করণে ভক্তিবাদী দেবেশ্রনাথ এর 
নিবিশেষ অদ্বৈতবাদমূলক বর্ণনাত্মক বিশেষণগুলি বর্জন করেছিলেন | তন্থের 

গুরুবাদ, সাকারোপাসন1 প্রভৃতি আদি ব্রাহ্মপমাজের অন্তভুক্তি ব্রাহ্মগণের 
নিকট অপরুষ্ট মনে হলেও তন্ত্র যে যুলত ব্রহ্ষজ্ঞানপ্রতিপাদক উচ্চ শ্রেণীর 

ধর্মশান্্ সে বিষয়ে তারা সচেতন ছিলেন 1১৬ শিবনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ 

করেছেন, ১৮৪৪-৪৫ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত মহষি দেবেন্দ্রনাথের তত্বাবধানে 

্রাহ্মদমাজে মহানির্বাণতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী দীক্ষাদাীনেব গ্রথা প্রচলিত হয়েছিল। 

১৮৫০ এর পর তা বজিত হয়।৯* কিন্তু ক্রমশ তন্বের প্রতি এই অবশিষ্ট 

শ্রদ্ধাটকুও ব্রাঙ্গঘমাজে ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে এবং ব্রা্ষমমাজ নিজ 

সমন্যয়াদর্শ থেকে তান্ত্রিক ব্রহ্মবাদ ও উপাসনাত্ত্বকে প্রায় নির্বাসিত করে দেন। 

কেশবচন্দ্র সেনের প্রচারক মণ্ডলীর অস্তভূক্তি প্রবীণ শান্ত্রবিদ্ গৌরগোবিন্দ রায় 
কৃত “গায়ত্রী ষট্চক্রের বাখান ও সাধন” ও “শোৌতাচাবেব পুনরাবৃত্তি” নামক 
ক্ষুদ্র নিবন্ধ ছুটি ছাডা দেবেন্দত্রনাথোন্তর বুগেব ব্রাঙ্মমাজের নায়কবুন্দের তম্ব- 

সম্পফিত অন্য কোনও আলোচন1 বর্তমান লেখকের দৃষ্টিগোচর হয়নি ।১৫ 
কেশবচন্দ্রের যুগ থেকে মুখাত শ্রীষ্টীয় ও বৈষ্ণব ভাবভভ্তির ঘরে ব্রাহ্মলমাজের 

যাওয়া আসা । 

তন্ত্রশান্ত্রে রীমমোহনের গভীর জ্ঞান ও শ্রদ্ধা পূর্বে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ যে 

করেনি তা নয়। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সার জন উডবরফ, পাঁচকড়ি 

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রাঁমমোহনের প্রতিভার এই বৈশিষ্টোর প্রতি আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ।১৫» এদের আলোচনার প্রধান ক্রটি সেগুলির 

একদেশদণিতা | তারা তিনজনেই বলেছেন রামমোহন সম্পূর্ণ তান্ত্রিক 
ব্রন্মোপাসনার ভিত্তিতেই ব্রাহ্গধর্ম এবং ব্রাক্ষসমাজ স্থাপন করেছিলেন এবং সে 

মতবাদও তিনি পেয়েছিলেন একমাত্র মহানিবাণতস্ত্রের কয়েকটি সর্গ থেকে । 

এই প্রসঙ্গে তারা অন্য কোনও অত্ত্গ্রন্থের নামোল্লেথ পর্যস্ত কবেন নি। এই 

সিদ্ধান্ত একটি দুর্বল অতিশয্বোক্তি মাত্র । রাঁমমোহনের চিন্তাধারার গঠন ও 

পরিণতির উপর তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব যেমন উপেক্ষণীয় নয় তেমনি তাকে অতিরঞ্কিত 
করবাৰও কোনও সার্থকতা নেই। অন্তরগ্রস্থগুলির মধ্যে মহানির্বাণকে যথেষ্ট 

শ্রদ্ধা করলেও দেখ1 যাবে রামমোহন সর্বাধিক ব্যবহার করেছেন কুলার্ণবের 
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সাক্ষা। তা ছাড়া কৌল শাস্ত্রে তার অধায়ন ছিল স্থবিস্তীর্ণ. কেবলমান্্ কুলার্ণব- 
মহানির্বাণভিত্তিক নয়। আরও লক্ষা করবার বিষয়, ভারতীয় শাস্ত্রের মধো 
তিনি বেদ-বেদাস্তকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন এবং পুরাণ-তন্ত্রাদির প্রামাণ্য 

স্বীকার করলেও মেগুলিকে বেদ-উপনিষদ অপেক্ষ! নিম়নস্তবের জ্ঞান করেছেন । 

শ্রুতির সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে পুরাণ-তস্ত্রের একবাক্যতা স্থাপনের প্রয়ান থেকেই তা 

প্রমাণিত হয়। ব্রাহ্মস্মাজের সামাজিক উপাঁসনায় প্রথম থেকেই শ্রুতির অর্থাৎ 

বেদ-উপনিষদের প্রাধান্য ছিল, তন্ত্রশান্ত্রের কোনও স্থান তার মধ্যে ছিল কিন! 

সন্দেহ। যে তত্ত্রচন রামমোহন তার 'ব্রক্োপাসনা” পুস্তিকায় অন্তভূক্তি করেন 
তা সম্ভবত তার সময়ে বাক্তিগত উপাসনাতেই ব্যবস্ৃত হত, সামাজিক 

উপাসনাতে নয়। রামমোহন ছিলেন আদৌ বৈদীস্তিক, তন্বশান্ত্রতবারা তার দার্শনিক 
এবং সামাজিক চিন্তা ও কর্ম প্রভাবিত হলেও, তন্ত্র তার নিকট বেদাস্তের 

পরিপূরক ছিল, যেমন পরিপুরক ছিল পুরাণ; যদিও পুরাণের ব্রহ্ববাদ, স্থিতত্ব 
ও একেশ্বরবাদ প্রতিপাদক অংশগুলি তার জীবনদর্শনে তশ্্রের মত কোনও 

অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করে নি। উক্ত লেখকত্রয়ের মত অনেকট]1 কিংবাস্তী- 

নির্ভর এবং মেই কারণে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতীয় সভ্যতার গতিশীল 
চরিত্রটি রামমোহন অস্ত্র সাহাযো বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বেদ- 
উপনিষদকে আশ্রয় করেও নিজেকে তার মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নি। গভীর 

মনীষা শ্রদ্ধা ও বিচারবুদ্ধি সহকারে পুরাণ, তন্ত্র গ্রভৃতি শাস্ত্রের পরবর্তী 
অধ্যায়গুলিরও অনুশীলন করেছিলেন । তার বিচারশীলতা৷ এক্ষেত্রে তাকে অন্থ 

আহ্গত্য থেকে বক্ষা! করেছে ; এবং পুরাণ-তস্ত্রের শ্রেষ্ঠ অংশকে অবজ্ঞা করবার 
বিপদ্দ থেকে মুক্ত করেছে। এই ভাবেই প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক 
যুগের দ্বারপ্রাস্ত পর্যস্ত সম্প্রসারিত শান্ত্রধারার নানা বৈপরীত্য ও বিরোধের 
মধ্যেও একটি সামগ্স্যপূর্ণ ভূমি খুঁজে পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। 
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গ্রমাণপঞ্জী ঃ 

১. শিধধর্ম ও ব্রাহ্গধর্মের এই বিষয়ে পারম্পরিক সাদৃগ্ত দৃষ্টাত্ত হিসাবে সম্ভবত 

স্যর্থকতম। জনৈক বিখ্যাত আধুনিক এ্তিহাসিক ভারতবর্ষের এই ছুই সমম্বয়মুলক 

ধর্মাদর্শের ত্বভাব-বৈপরীত্যের উপর অতিমাত্রায় জোর দায়ছেন (দ্রষ্টব্য &:০০1 3. 1০] 0৮৪৪ 

44 50809 07 7756019 ০1. ভব 2,306) 1 যদি তর্কের খাতিরে তার মতম্বীকার করেও 

নেওয়! যায়, তাহলেও এ কথ! সত)ই থাকে ঘে এই পরস্পর *সম্পূর্ণ বিপরীত” ছুটি ধর্মের 

ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্র ভাবে উভয়ের আদি ও উত্তরকাণ্ডের প্রভেদ সমানভাবে স্পষ্ট । ৷ 

২. উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য, সবনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, “জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য”, 
কলিকাত! ১৩৪৫, পৃঃ ৪৬ 

৩. দ্রষ্টবা, শাংকর ভার, ব্রন্গসূত্র। ২, ২, ৩৭২ “সা চেয়ং বেদবাহোস্বরকল্পনানে 

-কপ্রকার1।**'মাহেঙ্বরাস্্ মন্ন্তে-কাধকারণযে!গবিধিত্বঃখাস্তাঃ পঞ্চপদার্থাঃ পশু পতিনেশ্বরেধ 

পশ্তপাশবিমোক্ষায়োপদিষ্টাঃ । পশু পতিরীষ্থঝে! নিমিত্তকারপমিতি বর্ণয়স্তিঃ 

৪, দ্রষ্টব্য, শ্রীভান্ত, ২, ২, ৩৫: ****ইদ্লানীং পশুপতিমতত্ত বেদবিরোধা দসামগ্রস্তাচ্চ 

অনাদরণীয়তোচাতে। তম্মতানুসারিণশ্চতুবিধাঃ কাপালিকা;, কালমুখাঃ, পাণশুপতাঃ শৈবাশ্চ- 
ইতি । সর্বে চৈতে বেদবিরুদ্ধাং তত্তপ্রক্রিয়াম্ এহিকামুক্মিকনিঃশ্রেয়দসাধনকল্লপনাশ্চ কল্পয়স্তিঃ | 

৫, শংকরবিজয় (জয়না'রায়ণ তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত, কলিকাত। ১৮৩৮ ) পৃঃ ১৪০ 

৬. ল্কলাপুরাণ, আবস্ত্যখণ্ড, বেবাথও্, অধ্যায় ২৩৩-৩৬ ( আবন্ত/থও্, বঙ্গবাসী সংহ্করণ, 

পৃঃ ৩৬৬০-৬৭ ) 

৭, ব্রন্মপুরাণ। ২৮ ৯» (বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ১৩২) 
৮. ভ11010920715, 4৯758101907 17,0501 1-56156016 ৬০], এ], 7878 ]] (02781181) 

[18108180800 05 9 0))807 108, 196? ) 0. 446, 

». কৃঞ্চচরিত্র--ছ্িতীয় খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ । 

১০,776 ৮1515781004 20081161) 102508158100, 55 7.7. 7219০70 (170907106, 

08100668, 196] ) 16791809, 20, দ11, 

১১. অধ্যাপক সুরেন্্রনাথ দাসগুপ্ত ভার ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বিষ, বাযু। মার্কগেয় 

নারদীয়, কর্ম ও ভাগবত পুরাণগুলির দার্শনিক অংশসমুহের শ্বতন্্ আলোচনা করে পুরাণ" 

সাহিত্যকে এ বিষয়ে তার প্রাপ্য মর্ধাদ! দান করেছেন । দ্রষ্টব্য 4 17509 ০% 17,0127) 

11001050279 ০1 11 (08200011085 1940 ) 00087697111) 00. 496:611 ; ০1, 

(081005086) 1966 ) 01)870662 আ্াছ। 009, 14৮0, 

১২, এ [বিষয়ে বাঙল। ভাষায় রাঁচত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ জিতেজ্নাথ বল্যোপাধ্যায় কৃত 

পঞ্চোপাসন! ( কলিকাত1॥ ১৩৬০ )। 

১৩, পুরাণ-সাহিতে)র সাম্প্রদায়িক চরিত্র সম্পর্কে দ্রষ্টব্য 25697516544 1325609 ০ 

[1070৮ 17065866 (0008115805 5৪1585০ ) ৬০], 0 0৮1০566৪১97 20, 627-86 । 

স্৭৩৮৬: 006৮6 ০ ঢা 11819551486 ০07 17000 15900400 2930, 

১৬৪ 



2০, 197-40, 179) উপপুরাণগুলি লম্পর্কে এ পর্যস্ত সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য প্রকাশন 
ডঃ রাজেন্চন্র হাজর! প্রণীত 55165 7 06 0০%১%727725 ড০] ] (0519৩66 1958) । 

স্ব০! যু (05198668 1968) এর প্রথম থণ্ডে সৌর ও বৈষ্ণব উপপুরাণ ও দ্বিতীয়টিতে 
শাক্ত ও অন্ান্ত উপপুরাণ সম্পর্কে অতি গভীর ও বিস্তারিত আলোচন। কর। হয়েছে। 

১৪, ব্রন্থাসৃত্র ১, ২, ৬. ॥ ১, ২, ১৯ 0 ১: ২, ২৫1১. ৩২৩ 0১. ৩, ইউ 83, ৩, ৩৮ ।২,১,১) 

২, ৩. ৪৫ ২. ৩. ৪৭ 0 ৩, ১. ১৪ £ ৩.১, ১৯ € ৩.২, ১৭ 7৩, ২,২৪1 ৩, ৩, ৩২ ( ৩, প্র. ৩০ । 

৩, ৪- ৩৭ 1 ৩. ৪. ৩৮ ৩, ৪. ৪১ ৩. 8, ৪২ (৩১ ৪. ৪৩7 ৪. ১, ১০ 8৪. ১, ১৬ ৪, ২. ১৪) 

৪. ২. ৭১ । ৪, ৩. ১১। ৪. ৪.২০ (ন্থত্রসংখা| শাংকর ভাষ্য অনুসারে উল্লিখিত )। 

১৫. ব্র্মমু্র ৩-১.১৫ 5 অপি চ সপ্ত; এর ভান্ত প্রসঙ্গে শংকর বলছেন £ "অপি চ সপ্ত 

নরক! রোরবপ্রমুখ! দৃ্ৃতকলোপভোগসূুমিত্থেন ম্ম্থন্তে পৌরাশিকৈঃ, তাননিষ্টাদিকারিণঃ 

প্রাপপুবন্তি কৃতত্তে চন্তরং প্রাপ্লুযুরিত্যভিপ্রায়ঃ |” রামমোহন তার ব্যাথ্যায় শংকরকে অনুসরণ 

করেছেন: “পাপীদিগের নিমিত্তে পুরাণেতে সকল নরককে সপ্ডবিধ করিয়া বর্ণন 

করিয়াছেন***।, (বেদাস্তগ্রন্থ £ গ্রন্বাবলী ১, পৃঃ ৬৭)। 

১৬. ব্রহ্গসৃত্রৎ শাংকরভাস্ত। ১, ৩. ৩৩ 8. "ইতিহাসপুরাণমপি ব্যাখ্যাতেন মার্গেণ 

সম্ভবন্মন্ত্ারথনুলত্বাৎ প্রভবতি দেবতাবিগ্রহাদি প্রপঞ্চবিতূম্। প্রতাক্ষমূলমপি সম্ভবতি। ভবতি 

হাম্মাকম প্রত্যক্ষমপি চিরস্তনানাং প্রত্যক্ষমূ। তথা চ ব্যাসাদয়ে৷ দেবাদিভিঃ প্রতাক্ষং 

ব্যবহ্রস্তীতি ম্ম্তে। **"তম্মান্বর্মোৎকর্ষবশাচ্চিরন্তন! দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং বাবজহরিতি 

্রিস্ততে । “ধষীণামপি মন্ত্রাহ্গণদশিনাং সামর্থ্যং নানম্মদীয়েন সামর্থেনোপমাতুং যুক্তম্। 

তম্মাৎ সমৃলমিতিহাসপুরাপম্। লোকগ্রসিদ্ধিরপি ন সতি সম্ভবে নিরালম্বনাধ্যবসাতুং, 

যুক্ত? । 

১৭. ব্রদ্ধসূ র, শ্রীভান্ত। ২, ১. ৩: ****বক্ত,হিরগ্যগর্ভন্তাপি ক্ষেত্রভৃতহ্য কদাচিৎ রজস্তমোহ" 

ভিভবসভ্ভবাচ্চ যোগম্মতিরপি তৎপ্রণীতরজন্তমোমূলপুরাণবৎ ভ্রান্তিম্বল] ইতি ন তয়া 
ব্দোন্তোপবৃংহণং ভ্যায্যমিতি”। প্রশ্ন উঠতে পারে, বিফুতক্ত রামানুজ নিজভাম্বে একাধিকবার 

বিঞুপুরাণের বচন ব্যবছার করেও এবং বৈষ্ণব পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তের প্রামাণ্য ত্বীকার করেও 
(ডরষ্টব্য-্রীভাত্ত, ২.২, ৪১-৪২) কেন সাধারণভাবে পুরাণকে রজঃ ও তমোগুণসমন্থিত 

্রাস্তিমূল শান গণা করলেন? এর উত্তর সম্ভবত এই যে, রামান্নঙ্জ ঠার সান্গ্াদায়িক 

বিঞুভক্তিকে বেদভিত্তিক সনাতন ব্রাঙ্গণ্য আচারের সীমানার মধ্যেই রাখতে প্রয়াসী ছিলেন; 

সৃতরাং অন্য কোনও শাস্ত্রকেই শ্রুতির সমপর্যায়তুক্ত জ্ঞান কর! তার পক্ষে সম্তব ছিল ন|। 

অথচ তর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি তাকে বিুপুরাণ ও পাঞ্চরাত্রের পক্ষপাতী করেছিল-__এটুকু 

তর্বলত! ও ন্ববিরোধ তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। 

১৮. “ধগাদয়শ্চারঃ পঞ্চরাত্রংশ্চ ভারতম্, 

মূলরামায়ণং ব্রহ্গহআঅং মানং স্বতঃ স্মতম্। 

১৪৫ 



বৈধবানি পুরাণ নি পঞ্চরাত্রাত্মকত্বতঃ 
প্রমাণান্তেৰ মহথান্ভাঃ শ্বৃতযোহপ্যনৃকৃলতঃ ৷ 

মধ্বকৃত *মহাভারততাৎপর্নির্ণয়ঃ ১. ৩০, ৩২ (নির্ণয়সাগর 

প্রেস সং? বোম্বাই ১৮৯২, পৃঃ ২) 

১৯, জীব গোহ্বামী "প্রমাণ, সম্পর্কে আলোচন। করেছেন তদীয় “যট্দন্দ্ভ' গ্রন্থের 

অন্তর্গত 'তন্বসন্দর্ত। শীধক প্রথম ভাগে । প্রষ্টবা, “তত্বসন্দর্ভঃ, নিত্যন্বরূপ ব্রহ্মচারী ও কুষ্চচন্ত্র 

গোহ্বামী সম্পাদিত, (কলিকাতা ৪৩৩ চৈতন্তান্দ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ) পৃঃ ১৪,২৫1 তার রচিত 

“তত্ব “ভগবত: ও “পরমাস্ত' সন্দ্ভত্রয়ের ব্যাথ্যাপুতস্তক 'সর্বসংবাদিনী,তেও এ বিষয়ে বিস্তারিত 

আলোচন। আছে। দ্রষ্টব্য, “সর্বলংবাদিনী”, রদনিকমোহন বিদ্যান্ভূষণ সম্পাদিত ( কলিকাতা 

১৩২৭ ) পৃঃ ৫-২২) *তত্তবসন্দর্ভ' গ্রন্থে য| কিছু সংক্ষেপে বলা হয়েছে 'দর্বলংবাদিনী' শীর্ষক 

ব্যাখ্যায় তা বিপ্তারিত ভাবে বোঝানে। হয়েছে। এখানে জীব গোস্বামী সর্বলমেত দশটি 
প্রমাণের আলোচন! করেছেন-_প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, 

সন্ভাবন।, এীতিহা ও চেষ্ট! । ভার বক্তব্য, এগুলির মধ্যে শব প্রমাণ ছাড়া অপর নয়টি ক্রটিপৃর্ণ 
ওসেইতেতু অগ্রাহা। একমাত্র 'শব্ধ'ই প্রমাণ হিসাবে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য । 

২০. তন্বসন্দর্ত; ১২ (পূর্বোক্ত সংস্করণ, পৃঃ ৩৬): “তত্র চ বেলশব্ধন্ত সম্প্রতি ছন্পা- 
রদ্বাদ্ছুরধিগন্মার্ঘত্বাচ্চ তদর্ধনির্ণায়কানাং মুনীনামপি পরস্পরবিরোধাদ্ বেদরূপো বেদার্থ 

নির্ণায়কশ্চেতিহানপুর।ণাযত্মকঃ শব এব বিচারণীয়ঃ | তত্রচ যো ব! বেদশকো নাত্মবিদিতঃ 

সোহপি তদদৃ্ট্যান্মেয় এবেতি সম্প্রতি তন্তেব প্রমোৎপাদকত্বং স্থিতম্। ন চাবেদেন বেদস্ত 
যৃহংণং সম্ভবতি, ন হ্াপরিপূর্ণস্ত কনকবলয়ন্ত ত্রপৃণ। পৃরণং যুজ্যতে। নন হদি বেদশষ্াঃ 
পুরাণমিতিহাসঞ্চোপাদতে তছি পুরাণমন্থদহ্েষণীয়ম্! যদি তু ন, ন তঙ্ীতিহাসপুরাণয়োর- 

ভেদে! থেদেন:। 

২১, তন্বসন্দর্তঃ ১৭ (পুর্বোজ সংস্করণ, পৃঃ ৬৭) এই শ্রেণীহিভাগের ইঙ্গিত জীষ 
গোস্বামী প্রণীত 'হট্সনর্ভ'এয় 'ভগবগসঙ্গর্ত' নামক ছিতীযর থণ্ডেও দেখা যায়। এখানে ন্ছল্দ 

প্রভাতি কতগুলি পুরাণকে ম্পষ্টত তামসিক ও ভ্রমাত্মক বল! হয়েছে_'যদত্র ক্কান্সাদৌ 

কচিদ্ত্রামকমস্তি, তত তত্বৎপুরাণানাং তামসকল্পকথাময়স্বাতুতৎকল্লেযযু চ ভগবতা ব্বমহিমা- 

বয়ণাদ্ বুক্তমেব তাদতি' ।__ভগবৎসন্দর্ভঃ ৩১ (সত্যানন্ম গোন্বামী সম্পাদিত সংস্করণ, 

কলিকাতা ১৩৩৩, পৃঃ ৬৩)। 

৭২, তত্বসনর্তঃ ১৮, ১৯ (পূর্বোক্ত সং্করণ, পৃঃ ৬৮, ৭০) £ “**লান্ধিকমেব পুরাণাদিকং 

পন্বমার্থভ্ঞানায় প্রব্গমিত্যায়তদ্। তথাপি পরমার্থেহপি নানাভঙ্গ্য। বিপ্রতিপ্ভমানানাং 

সমাধানায় কিং ম্তাৎ? যদি সর্বন্তাপি বেদন্ত পুরাণন্ত চার্থনির্ণয়ায় প্রভগবত! ব্যাসেন 
বন্ষসূত্রং কৃতং ভদবলোকনেনৈব সর্বোহর্ধো নির্পেয় ইত্যুচ্যতে, তি নান্চহুত্রকার- 
মক্তমৃগতৈর্মন্ডেত । কিকাত্যন্তগৃঢার্থানামজ্লাক্ষরাপাং তৎসৃত্রানামন্তার্ঘত্বং কশ্চিদাচক্ষীত ততঃ 
কতরদিবাত্র সমাধানম্? তদেব সমাধেয়ম্ ॥ যভেকতমমেবপুরাণলক্ষণমপৌরুষেয়ং শান্তং 
নর্ববেদেতিহা লপুরাণা নাবর্থলারং কন্রসূত্রাপক্জীব্যঞ্চ ভবদৃতবি সম্পূর্ণং প্রচরজপং স্যাৎ। 
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সত্যমৃক্তম। হত এব চ সর্ধপ্রমাণানাং চক্রবতিভূতম্মমভিষতং শ্রীষস্তাগবতমেবোন্তাধিতং 

ভবতা ॥ বৎ খলু পুরাণজাতমাবির্ভাধ্য বন্গসৃত্রঞ্চ প্রণীয়াপ্যপরিতুষ্টেদ তেন ভগবত! 
নিজসূর্রাপামকৃত্রিমভাত্ভূতং সমাধিলব্বমাবির্ভাধিতম্। বশ্সিপ্লেষ সর্বশাস্্সমন্থয়ো দৃশ্যত? ॥ 
ভাগবতপুরাণই ঘে ব্রহ্মসৃত্রের প্রকৃত ভাস এ সম্পকে জীব উক্ত গ্রন্থের অগ্থাত্র ব্যাখ্য। করে 
বলেছেন, ভগবান ব্যাসের মনে প্রথমে তা সৃষ্ষ্মভাবে আবিভূতি হুয়__সংক্ষেপে তিনি একে 
ধব্রন্ধ)সৃত্রাকারে প্রকাশ করেন--পরে বিস্তারিত আকারে একে দপদেন। এই বিস্তীর্ণ 

্রস্থই ভাগবতপুরাণ। ম্থৃতর়াং এই পুরাণই প্রকৃত ব্রন্বসূত্রভাস্ত । অস্ঠান্ত অর্ধাচীন 
ভাত্তকারগণের দ্ব-্বকপোলকল্লিত ব্যাখ্যা একমাত্র ভাগবতপুরাণের অনুগত হলেই তবে 
গ্রাহ হবে ('পুর্বং শুক্ত্বেন অনন্তাধিভূতং তদেব সংক্ষিপ্য সৃত্রত্বেন পুনঃপ্রকটিতং 

পশ্চাস্বিস্তীর্ণত্বেন সাক্ষাৎ ্রাভাগবতমিতি। তক্মাৎ ভাত্তভূতে হ্বতঃঙিদ্ধে তশ্মিন্ সতার্বাচীন- 
বন্টদন্তেষাং দ্বন্ষকপোলকলিতং তানৃগতমেবাদরণীয়মিতি গম্যতে ।-_তন্বসঙর্ত: ২১, পূর্বোজ 
সংস্করণ পৃঃ ৮*)। ভাগবতপুরাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন প্রচেষ্টায় জীবের ক্লান্তি ছিল ন। 

“ভগবৎ-সন্দর্ত' শীর্ষক থণ্ডেও তিনি ম্পষ্ট উক্তি করেছেন, বিশেষরূপে ঈত্বয়াকধকবিভা রূপ 

হওয়ায় এই গ্রন্থ লর্বশান্্রের মথো প্রে্ঠ ( “তন্মাদত্রকাওত্রয়রহুল্তস্ত প্রব্যক্তপ্রতিপাদনাদেধিশেষত- 

জীশ্বরাকবিবিদ্ভারূপতভাচ্চ ইদমেব সর্বশান্ত্েত্যঃ শ্রেষ্ঠম্ঃ ।-_-ভগবৎসন্পর্ভঃ »৪, সত্যানন্দ গোস্বামী 
সম্পাদিত সং পৃঃ ২১৪ )। 

৭৩. 'বেদাত্ত- ', উমেশচন্্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত সংন্করণ, লাকোয় ১৯৬০, পৃঃ ৪ 
“তদ্দেবং সর্বতঃ শ্রৈষ্টয়ে শবন্ঠ স্থিতে তন্বনির্ায়কন্ত ভ্রুতিলক্ষণ এব ন ত্বাধলক্ষণোইপি.**। 
খধীপাং মিখে। বিবাদাদর্শমেন তন্বাক্যাপাং তত্বনির্ণায়কত্বাসম্ভবাৎ।' 

২৪. 'বেদাস্ত-তমত্তক', দ্বিতীয় কিয়ণ, পূর্বোক্ত সংক্ষরণ, পৃঃ ১০-১১ 
২৫. ব্রদ্মসৃত্র, গোবিন্দভান্ত ১. ৩, ৩৮৫ শৃদ্রাদীনাং মোক্ষত্ত পুরাপাদিশ্রবণজজ্ঞানাৎ 

সন্ভবিয়তি। ফলে তু তারতম্যাং ভাবি'। এই তারতমোর জ্বরূপ যে কি তারব্যাথ্য। বলদেব 

করেছেন ভাতের এই অংশের উপর তার ন্বপ্রণীত “সৃন্া' টাকাতে ; “তারতমামিতি আনন্দোৎ- 

কর্ষাপকর্ধযূপমিতার্ঘ:,-_অর্থাৎ, মুক্তির জাননগত উৎকর্ষ ও অপকর্ষই এই তারতমোর স্বরূপ । 
শ্রুতিশ্রবণ লব্ধ তত্বজ্ঞান যে আনন্দের জাস্বাদন এনে দেয়, বলদেবের মতে পুরাণাদি জবণ ছায়া 

প্রাপ্ত পুত্রের আনল্দানুভূতি অপেক্ষ| ত। উচ্চত্তরের বন্তু। 
২৬. গোবিন্দভাস্ত, মঙ্গলাচরণ, তৃতীয় শ্লোক ; 'দেবাভা্ঘনমন্দরেণ হখিতান্তভীলিয়াভৃদ 

যত শ্রীমস্তাগবতাখ্যনির্জরতরুঃ সংনুজরন্কো থক... ইত্যাদি; এবং এ অংশের 'পুল্ঘা। লীধক 
টীকা ““অথ সর্ববেদেতিহাসাদিমহার্ণবসন্থনোখ্িতরীমাংসাপরমা মধেয়ব্রক্ষসূত্াশি ফেদব্যাল- 

সমাধিলবতদকৃজিমভান্ততূতসববেদাত্তসার প্রমন্তা গবতানৃগ-*****” ইত্যাদি । 

২৭. বীরশৈব আচার্ধ প্ীপতি পণ্ডিত কৃত ব্রঙ্গসুত্রের শ্রীকরতান্ব। ১, ১. ৩: “শান্ং 

খখেদাদি, তণ্ড যোনি; কারণং শিবঃ 'শিবোমাদেবপিতর£, ইতি শ্রুতেঃ | অতএব নিগষা গ- 
যানাং প্রাযাণান্। অতো! জগজ্জন্মানিহেতৃশ_শিব”। উক্ত 'শান্তযোনিত্বাৎ হুত্রের ব্যাথ্যায় 

হীপতি বহু ধুক্তি দিদ্রে “শিবপুরাণ-এর সান্তিকত| এবং হেঁদ ও বৈফব পুরাণসুলির তুলনায় 
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প্রমাণ হিসাবে তার শ্রেষ্ঠত| প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন- দ্রষ্টব্য প্করভাস্ত, সি. হয়ব্দন 

রাও সম্পাদিত দ্বিতীয় খণ্ড, বাঙালোর, ১৯৩৬, পৃঃ ৩৭-৪৪ ; 

২৮. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার ভন্ত দ্রষ্টব্য হয়বদন রাও সম্পাঙ্গিত গ্রীকরভাযু 

প্রথম থণ্ড, বাঙালোর ১৯৩৬, পৃঃ ৬৭-৭৮ | ব্রন্মসৃত্র ১১২ (জন্মাত্যস্ত যতঃ)-এর উপর 

ভাস প্রসঙ্গে শ্রীপতি বলেছেন সঞ্ল শান্ত্রই শিবকে পরব্রন্মের সঙ্গে অভিন্ন বলাতে শিবের 

জগৎকারণত্ব প্রতিপন্ন হচ্ছে (..**হরিবংশে কুষ্জং প্রতি শিববচনাচচ জৈষিনিভট্টভাম্ষরাদি- 

বৈদিকৈশ্তুর্বেদতাৎপধানবদারেণ শিবশ্তৈব পরর্রদ্ধত্বব্যবস্থাপনাৎ ভগবতা৷ ব্যাসেনাপি 

সৃতসংহিতায়াং সর্ববেদান্ততাৎপর্ধেশ শিবে পরব্রন্ষত্বনির্দেশাচ্চ ব্রঙ্গলক্ষণঞ্গৎ্জন্মাদিকারণত্বং 

নিশ্রতুতহং" )। শৈষাঢাব প্রীকষ্ঠ তীর ব্রহ্ষস্ত্রভাষ্যে (১* ১. ২) বলেছেন ভবঃ শব, 

ঈশান, পশুপতি, রুদ্র প্রভৃতি শিবের সব নামগুলিই পরব্র্ধবাচক (অষ্টাভিধানাধিকরণমিতি 

ভবশর্বেশানপণুপতিরুদ্রো গ্রভীমমহা দেবাভিধানাষ্টকম্তাধিকরণং বাচ্যং পরং ব্রচ্ধ)। এই 

প্রীক্ই ব্রন্গহত্রে ২. ২, ৩৮ ('অস্তবন্্মসর্বজ্ত| ব1?)এর ভাস্তে শিবপুরাণের অন্তর্গত বাধু 

ব। বায়বীয় সংহিতার প্রামাণাবলে সিদ্ধান্ত করেছেন, ব্রহ্ম একযোগে জগতের নিমত্ত ও 

উপাদান কারণ (৭..-ইত্যান্তাগম প্রামাণাচ্চ পরমেশ্বরস্ত জগদুভয়কারণত্মিত্যনব্ভমিতি )। 

২৯. ইতিহাস পর্যায়ের “'মহু।ভাবত+, “হরিবংশঃ, “ঘ্রামায়ণ' “যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ'। ও 

“অধ্যাক্স-রামায়ণ খ্রশ্থগুলিকে এই তালিকাভূক্ত করেছি) প্রসঙ্গত উল্লেখা, গীতা, 

মহাভারতের অস্তভূরক্ত হলেও এই তালিকায় নেই, কেননা বেদাত্তশান্ত্রের শ্বৃতিগ্রদ্থান 

রূপে এর মর্ধাদ। স্বতন্ত্র: ভারতীয় দৃষ্টিতে এই গ্রস্থকে পুরাণরূপে গণা করা হয় না। 

রামমোহন গীত, থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং বিচার প্রসঙ্গে নান! ভাবে “গীতা? 

সিদ্ধান্তকে কাজে লাগিয়েছেন, কিন্ত মনে রাথতে হুবে সর্ধজ্র তিনি মহাভারত ও অল্যাগ্য 

পুরণগ্রস্থ থেকে স্বতন্ত্র ভাবে 'গীতা”র উল্লেখ করেছেন। 

৩৪. ভট্টাচার্ধেব স্থিত বিচার পৃঃ ১৭৯-৮*, ঈশোপনিষৎ-ভূমিকা, পৃঃ ১৯৬ 

মাওক্যোপনিষ২-ভূমিকা, পৃঃ ২৪৩। উৎদবাননা বিভ্তাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ৬১ ১৮ 

৩৭, ৩৮ (হইবার) । গোন্বামীর সন্ধিত বিচার, পৃঃ ৪৯ (নয় বার), ৫* (চার বার ), 

4১ (তিন বার), ৫২ (দুই বার), ৫৩ (বারো বার), ৫৫, ৫৭ (ছুই বার), ৫৮ (তিনবার), 

৬০ (দুই বার), ৬১ (চাব বার), ৬২ (ছুই বার )। কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৭" 

(ছুই বার), ৮০; প্রবন্ঠক-নিৰ্তক দ্বিতীয় সংবাদ, পৃঃ ৩৪ (দুইবার )। সহমরণ বিষয়, 

পৃঃ ৫২, ৫১: পথাপ্রদান ভূঁমক! পৃঃ ৮৩, ১০৬ (ছুই বার), ১১১ ১১৩ (ছ্বই বার), 

১১৬, ১২২ (তিন বার), ১২৩-২৪, ১২৫, ১৩১ (চার বার), ১৩১, ১৬* (ছয় বার), 

১৬৩ (তিন লার), ১৭৫ (তিন বার) ১৭৬। (এখান থেকে রামমোহনের বিভিন্ন 

গ্রন্থের যে উল্লেখ আনে তার সবগুলিই সাহিত্য-পরিষত সংক্করণ রাম্োহনশ্রস্থীবলীর 

অন্তভূক্ত, পৃষ্ঠাঙ্ছও সেই সংস্করণের । তাই প্রতিবার স্বতন্্রভাবে 'গ্রন্থাবলী'র উল্লেখ কর! 

হর নি।) 

৩১, জীগোপনিবৎ-ভূমিক, ধৃঃ ১৯৬) উৎসবানদ্দ ব্্াবাগীশের সহিত বিচার, 

১৯৮ 



পৃঃ ১৮) গোম্বামীর সহিত বিচার, পুঃ ৫৩। কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৬৮) অনুষ্ঠান, 
পৃঃ +২ ॥ পথ্যপ্রদ্দান, পৃঃ ৪৯ 

৩২. উৎলবানন্দপ বিদ্তাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ১৮। গোস্বামীর সহিত বিচার, 
পৃঃ ৪৭, ৫০ । পথ্য প্রদান, পৃঃ ৯৬. ৯৯ ( ছুই বার), ১০০, ১০৪ (ছুই বার), ১১১) ১৪৬ ১৪৬৪ 

১৬১, ১৬৮) ১৬৯ (চার বার), ১৭২ ; এখানে উল্লেখ্য, পদ্মপুরাণের প্রচলিত সংক্করণ সুবৃহৎ এরন্থ £ 

এর কেবলমাত্র “ক্রিয়াযোগসারঃ শীর্ক খণ্ডটি রামমোহনের কালে সৃলভ ছিল, অন্যগুলি 

পাওয়। যেত না॥ রামমোহন “পদ্মপুরাণ, প্রসঙ্গে একথ। বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন (ডর্ট্ব্য 

'পধ্যপ্রদান', পৃঃ ১৬৯ )। 

৩৩, গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৪৮ (তিন বার), ৪৯ (চার বার); কৰ্তাকারের 

সহিত বিচার, পুঃ ৭৪ 

৩৪. গোন্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫০. ৫৮ ॥ কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৮২ ॥ 

সহমরণ বিষয়, পৃঃ ৫৪; চারি প্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ১৭ ; পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১৯১ (ছুই বার), ১৭৪ 

৩৫. উৎসধানন্দ বিদ্তাবাগীশের সহিত বিচার পঃ & ১৯, ৩৭, ৩৮ । গোস্বামীর সহিত 

বিচার, পৃঃ ৫০) কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৬৯) প্রবর্তক-নিরগ্ক হ্বিতীয় সংবাদ, 

পৃঃ ২৭, ৩০ (ছুই বার), ৪০) চারিপ্রত্নের উত্তর, পৃঃ ১২, ১৫; পথাগ্রদান, পৃঃ ৯৯, ১১৬, 

১৬৮, ১৬৯ (ছুই বার), ১৭৫। (উল্লেখ্য যে, কোন কোন গুলে রামমোহন ন্ন্দপুরাণের নাম 

ন। করে তার অধ্যায়বিশেষ, যথ| 'কাশীথণ্ড?, *উৎকলখণ্ড, প্রভৃতির যতন্ত্রভাষে নাম 

করেছেন)। 

৩৬. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫০ ; সহুমরণ বিষয়, পৃঃ ৫৪ 

৩৭. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ «৩ (দুই বার); পথ্যপ্রঙগান পৃঃ »২, ১৪৬, ১৬৬ 

(ছ্ুইবার)। 

৩৮. সহমরণ বিষয়, পৃঃ ৫৩ 

৩৯. প্রার্থনাপত্র, পৃঃ ২৭ 

৪০, পথাপ্রদান, পৃঃ ১৬৭, ১৬৯ (তিন বার), ১৭০ (তিন বার) ১৭২, ১৭৩, (দুই বার), 

১৭৫.( ছুই বার)। 
৪১, পথ্যপ্রদ্দান, পৃঃ ১৭০ (ছুই বার)। 

৪২. উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ১৯, ৩৭, ৩৮। গোম্বামীর সহিত 

বিচার, ৫৭, ৫৮ 

৪৩, উৎসবানন্দ বিদ্ভাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ১৯, ৩৮ ॥ গোতামীর সহিত বিচ|র, 

'পঃ ৫৩ 

৪৪. গোন্যামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫৮ 
৪৫. ঈশোপনিষৎ-ভূমিক1, পৃঃ ১৯৭, ২০২। গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫৫) 

কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৮৬ ॥ পথ্যপ্রধান, পৃঃ ১৫০ : উল্লেখ্য যে, এর মধ্যে মা্কওেয় 

পুরাণের 'দেবীমাহাত্ম্' অংশটিকে কোথাও কোথাও ম্বতন্তর ভাবে উল্লেখ কর! হয়েছে। 

১৪৪ 



৪*. প্রবর্ভক-নিষ্তক প্রথম সংবাদ, পৃঃ ৪) পথ্যপ্র্ধান, পৃঃ ৯২, ১৫৮, ১৭৪ 

৪৭. স্মরণ বিষয়, পৃঃ ৫১ 

৪৮, গোযামীর সঞ্িত বিচার, পৃঃ ৫৩ 

৪৯. প্রবর্তক-নিব্তক বিতীয় সংবাদ, পৃঃ ৪৩ । চারিপ্রস্থের উত্তর, পৃঃ ১৭ 

৫০. উৎনবানন্দ বিভ্তাবাণীশের সহিত বিচার, পৃঃ ২৩) পথাপ্রদান, পৃঃ ১৬৯ 

(ছুই ঘার )। 
৫১, বেদাস্তগ্রন্থ, পৃঃ ১* / ঈশোপমিষৎ, পৃত ৯০১৭ ২০ই ; মাও,ক্য উপনিষৎ, পৃঃ ২৪০; 

উত্সবানল্গ বিদ্তাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ৪, ১৯, ৩৭, ৩৮) গোল্বামীর সহিত বিচার, 

পৃঃ ৪৬, গণ (ছই বার), ৪৮ (তিনবার), ৫৮, ৫৯, ৬০ । কবিতাকারের সহিত বিচার, 

পৃঃ ৬৭, ৭০ (দ্বই বার), ৮৩ প্রবর্তক্-নিবর্তক দ্বিতীয় সংবাদ, পৃঃ ৪৪। সহমরণ বিষয় 

(পরোক্ষ উল্লেখ ) পৃঃ ৫৫ ; ব্রাক্গণ সেবধি (দ্বিতীয় গংথা। ) পৃঃ ১৬) চারিপ্রপ্গের উত্তর, পৃঃ ৮, 
১২ (তিন বার )। পথাপ্রদান, পৃঃ ১০৬ ( ছ্বই বার ), ১৬২ 

«৭, আ্ত্রান্দণ সেবধি (২), প:ঃ ১৫ 7) পথ্যপ্রদান, পঃ ১৬২ 

৫৩, উৎসবামল বিভ্ভাষাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ৫, পথাপ্রদান, পৃঃ ১৬১: এই 

প্রসজে উল্লেখা, “হরিবংশ' বগ্তমানে প্রচলিত “মহাভারত;এর অন্তভূক্ত হলেও অপেক্ষাকৃত 

পরদ্বর্তী কালের রচনা বলে স্বীকৃত, সৃতরাং তুলনায় অর্বাচীন। “ইতিহাস” অপেক্ষা! 

পুরাপগোত্রীয় গ্রন্থাবলীর সঙ্গে এয সাদৃগ্ভ বেশী। এই জন্ত এ গ্রদ্থ সাধারণত হ্বতস্ত্রভাবেই 

উল্লিখিত ও ব্যবহথাত হয়ে থাকে । রামমোহনও তাই কতেছেন। 
৫৪. ঈশোপনিঘৎ পৃ: ২০১; মাওকা উপনিষৎ পৃ: ২৪৭ ॥ কবিতাকায়ের সহিত বিচার» 

পৃঃ ৭৫1 চারিপ্রন্থের উত্তর, পৃঃ ৭ (ছুই বার), » (তিন বার), পথ্যপ্রদদান, পৃঃ ১০০৪ ১০২. 

(তিন বার ), ১০৪ (ছুই বার), ১০৭ 

৪৫, কবিতাকারের স্ছিত বিচার, পৃঃ ৬৯, ৭১ পথা প্রদান, পৃঃ ১৫০ 

৭৬, দ্রষ্টধা, তৃতীয় অধ্যার, “রামমোহন রায় ও যেদাভ", পৃঃ ১১১-১৩ 

*৭, তেব, পৃঃ ১*৯-১১ 

৫৮ ঈশোপনিহৎ, ভূমিকা, পৃঃ ১৯৫; আরও দ্রষ্টব্য, ভট্টাচার্ধের সন্কিত বিচার, 

পৃঃ ১৭) ইতাদি। 

ক, গোন্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৬৯ 

৫». মাও্,ক্যোপনিষৎ, ভূমিকা, পৃঃ ২৪৪ । আরও দ্রষ্টব্য ভ্টীচার্ধের লহিত বিচার 
পৃঃ ১৭৩, ১৭৫৭ ১৭৮; গোত্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৪৭-৪৮। কবিতাকারের সহিত বিচার, 

পৃ-৮২-৮৩ ) ব্রাঙ্ষণ সেবধি-সংখ্য! ২ পৃঃ ১৪, ইত্যাদি। 

৬*, ভ্টাচর্যের সহিত বিটার, পৃঃ ১৭৯-৮০ ; ঈশোপনিষৎ, ভূমিকা, পু ১৯৫-৯৮ ৪ 

মাওুক্যোপনিহৎ, ভূমি কা, পৃঃ ২৪৩-৪৪ ॥ গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৬১৬২ ; কবিভাকারের 

সহিত বিচার, পৃঃ ৬৯-৭১, ৮১-৮৩। পথাপ্রদান, পৃঃ ১০৬, ১১৩1 ইত্যাদি । 

৬১. “প্রণবমন্্র' সম্পর্কে ভ্টব্য-মাও,ক্যোপনিহৎ, ভূমিক1, পৃঃ ২৩৮-৬৯ ; *মাও,ফ্যো” 

সত 



পনিষৎ প্রথম অবধি শেষ পর্স্ত কিরূপে দুর্বলাধিকারি ব্রদ্দজিজ্ঞা সূ ব্যক্তির গুকারের অধলম্থনেক 

বারা পরব্রন্ষের উপাসনা করিবেন তাহ! বিস্তার ও বিশেষ কাঁরয়] কাঁহয়াছেন-**”। 

আকাশাদি শৃষ্ট বন্ত্কে ব্রন্ধজানে উপাসন। সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, বেদাত্তলাব, পৃঃ ১২২; গোস্বামীর 

সহিত বিচার, পৃঃ ৫৮ £ কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৮৪-৮৫ ) ইত্যাদি । 

৬২. ভ্রষ্টব্য-_তৃতীয় অধ্যায়, 'রামমোহন রায় ও বেদান্ত প্রমাণপ্জীর অন্তর্গত উল্লেখ! 

৬৩+, পৃঃ ১৪৬৪৭ 

৬৩. দ্রষ্টব্য-_তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১১২ ; তত্রস্থ প্রমাণপপ্তীর অন্তর্গত উল্লেখ ' ৪৩", পৃঃ ১৪৩ 

৬৪. গোন্বামীর সহিত্ত বিচার, পৃঃ ৪৯ 

৬৪, কাশীলাধ তর্কপঞ্চানন, পাষগুলীড়ন, খ্রস্থাবলী পৃঃ ৫২; রামমোহছনের উত্তর, 

পথ প্রান, পৃঃ ১৩২-৩? 

৬৬, গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৪৯-৫* 

৬৭, রামমোহনের সতীদাহু বিষয়ক রচনাগুলি এই ছিলাব থেকে আপাতত বাদ দিয়েছি, 

কেনন! সেখানে তর্কের প্রধান অবলম্বন ম্মৃতিশান্ত্র, পুরাণ নয়। পুরাপ-তন্ত্র মুখ্যত ব্যবস্থত্ত 

হয়েছিল ধর্মবি্কয়্ক বাদানুবাদে। 

৬৮৭ বেদান্তনার পৃঃ ১২২ 

৬৯, উৎসবানন্দ বিদ্তাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ও 

৭০. তর্দেব, পৃঃ ৩৯ 

৭১. গোম্বামীর সহিত বিচার? পৃঃ ৫৭৫৮ 

৭২. গোম্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৪৪-৫৯ । কবিতাকারের সহিত বিচার। পৃঃ ৭৭) ৮২-৮৪। 

৮৯, পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১২৩-২৪, ইত্যাদি। 

৭৩. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৬১ 

৭৪, তদের, পুঃ ৫৮, ৬১-৬২ 

৭৫. রামকৃঞ্ক গোপাল ভাগ্ডারকর, বালের, রিখার্ট, গার্বে, জর্জ গিয়ালন, বদ্ধিমচতা 

চট্টোপাধ্যায়, গৌরগোবিল রায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, হেমচন্র রায়চৌধুরী, জিতেন্ত্রনাথ 

বল্যোপাধ্যায়, স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রম্থথ সকলেরই এই দিদ্ধাত্ত। এই বিষয়ে বিশদ 

আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, হেমচন্্র রায়চৌরী, 71467215107 06 504৫) ০7 1716 2119 

1785609 ০7 0 ৮5151775290 56০6 (3০০০৫ 0. 0519966৪ 1956) 70. 61-691 

্রন্মাজিজ্ঞাসু কৃষ্ণ ছান্দোগ্যোপনিষদের উক্তি অনুপারে তার ব্রহ্ষবিভ্তার আদিগুর ঘোর 

খবির নিকট যে তত্ব শিক্ষা করেছিলেন, গীতায় উক্ত তার মুখনিঃহ্ৃত বাণীতেও তারই 

প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়! যায়--191, 00. 81-84. 

ণ৬. সবশালকুমার দে 5011) 12156019 ০ 61৮ ৮215175496 24101% 0772 105৫12ঘ৫ 

75656] (081০96৮৪ 1949) 2.6 

৭৭, দ্রষ্টব্য বলদেব বিদ্যাতুষণ কৃত 'গোবিন্দ-ভাস্ত? (পাপিনি আফিস, এলাহাবাদ, ১৯১৯২) 

তুমিকা, পৃঃ ১২ ॥ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিশিষ্টরূপে দুত্রিত বলদেব কৃত 'প্রমেয়রক্কাবলী”। 

০১ 

১৩(ক) 



ভূমিকা, পৃঃ ৩৪ । এই সমন্তার আলোচন| সম্পর্কে দ্রষ্টব্য সুশীলকুমার দে ০. 2৫. 

00. 11-19,. 

৭৮. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃ; ৫৫ ॥ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, হোরেস হেম্যান 

উইলসনকে লিখিত ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮১৯ তারিখের একখানি পত্রে রামমোহনকে চৈতচ্গদেবের 

সন্ন্যাসগুরু কেশবভারতীর মাধ্যমে চৈত্গ্যদেবের গুরুপরম্পরাকে অতীতে শঙ্করাচার্ধ পর্যন্ত 

সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা করতে দেখ! যায়। বর্তমান লেখক রামমোহনের এই পত্রথানি লণ্ডনের 

ইপ্ডিয়্া অফিস গ্রন্থাগারস্থ উইলসনের কাগঞ্জপত্রের মধা থেকে উদ্ধার করে প্রকাশ করেছেন, -- 

দ্রষ্টব্য 36701 7456 210. 7271656% ০1. ২০1) 2876 11 ০ 174 (3০15-069550৮52 1979) 

চা, 195-41, ৃ | 

৭৯. সুশীলকুমার দে 0১. 06. 00, 10-18 

৮*. গোস্বামীর সহিত বিচার, পূ: ৬৩ 

৮১. ঈশোপনিষৎ ইরেজি অনুবাদের ভূমিকা 27819 চ7০175 ৮৮ 0. 0০০ 4৫747 

পথ্যপ্রদান। পৃঃ ১৩১-৩২ 

৮২. গোস্বামীর সহিত বিচার পৃঃ ৫০-৫১ 

৮৩. কৃষ্চরিত্র-দ্থিতীয় খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ । বন্কিম «কৃষ্ণচরিক্র? রচন1 করতে প্রবৃত্ত 

হয়েছিলেন পুরাণেতিহাসে কৃষ্চরিতে আরোপিত পপ্রক্ষিপ্ত' পাপোপাখানগুলির অমৃলকত্ 

প্রমাণের ও কৃষ্ণের আদর্শ মানব-চরিত্র ব্যাখ্যার উদ্দেগ্থে। বৈষ্ণব মধুররস-সাধনার সামাজিক 

কৃফল সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের মতও বঙ্কিমচন্ত্রের অনুরূপ ছিল (দ্রষ্টব্য স্বামী 
বিবেকানন্দের বাণী ও রচন1_-শতবাধিকী সংস্করণ, নবম থণ্ড, পৃঃ ৪২৭-২৯ )। 

৮৪. সৃশীলকুমার দে 211) 1355609 ০] 8 15092 7010৮ 0৮0 14067147 

07, 19617251000. 417-19 

৮৫« বিমানবিহারী মজুমদার 10510 ৮ 1915109 ০70 [-6£670 (081০9৮6৬ 1969) 

00. ৪949 

৮৯, নগেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৬০২ পাদটীক1; উল্লেখষোগ্য যে পিতৃকুল ও মাতৃকুলের মধ্যে 

রামমোহন তার মাতৃবংশের প্রতি অধিকতর শ্রস্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তার সুপরিচিত আত্ম- 
জীবনীমুলক পত্র জ্র্টবয। 0০1196, 20. 96-98 

৮৭, ব্রজেন্ত্রনাথ বঙ্গেযাপাধ্যায়। “রামচন্দ্র বিভাবাগীশ ও হরিহ্রালন্দ তীর্ঘস্বামী? 

€ সাহিত্য-সাধক চরিতমাল! ৯), পৃঃ ৬-২৭ 
উচ, 160661501১0 19০0০147761 29. 114 

৮৯. চিস্তাহরণ চক্রবর্তী, 'তস্ত্রকথা+, ( বিশ্ববিস্ভাসংগ্রহ ), ভূমিক1। 
৯০, তদেব, পৃং ২৬-৩৫ 

৯১, ভ্ষ্টধ্য, ভূতীয় অধ্যায় রামমোহন রায় ও বেদাস্তঃ পৃঃ ১৩০-৩১, এবং প্রমাণপঞ্জী, 

উলেখ ৮) ও ৮; 

৯২. চিন্তাহরণ চক্তবতী 0৮০৯ 800 55৫৯০৪৬) 1219075-1051241015 ০1, হা, 

০ 2. 5. 276 | 

২০২ 



৯৩, মহ্থানির্বাপতন্ত্র ২.৫২ (বঙ্গবাসী সং পৃঃ ১০) 

৯৪. কুলার্ণবতগ্ত্র ১৭.২৯ (1570600 [6 95295 ০] ড) 7,00905 191? 20,957), 

৯৫, দ্রষ্টব্য, তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১৩৪ 

৯৬. শিবচন্্র বিদ্যার্ণব, “তন্ত্রতত্ব' প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় মদ্রান্ধণ, কাশী ১৩১৭ বঙ্গাবা, 
পৃঃ ৮১; আরও দ্রষ্টবা, নল. ড. 3567060957 [74201210154 : পুত [01016 168) ০7106 

(00০71017505 9870581016 592598 960৫198 ড০1. 71) 1706০0০1000, 0, 18 

৯৭, গোৌতমীয় তন্ত্র, ১. ৭-৮ (বসুমতী সং, পৃঃ ২) 
৯৮. মহানিরবাণতন্ত্র ১৪. ১৮৫-৮৬ ( বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১৮৭) 

৯৯. ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, পৃঃ ১৭*১ ১৭১, ১৭৫) জশোপনিষৎ পৃঃ ১৯৬, ১৯৭। 

মাণ্ু,ক্যোপনিষৎ, পৃঃ ৯৪৫, ২৪৬-৪৭ । উৎসবানন্দ বিদ্যাৰাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ৩৮। 
গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৬* £ কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৬৯-৭০, ৭০, ৭৯) ৮৩, 

৮*-৯০ ) প্রবপ্তক-নিবর্তক দ্বিতীয় সংবাদ পৃঃ ৪০-৪১; গায়ত্রীর অর্থ পৃঃ ৩। চারিপ্রঙ্গের 

উত্তর পৃঃ ১৭, ১৮, ১৯; পথা প্রদান, পৃঃ ৯২, ৯৩, ১০১-১০২৪ ১৪০১ ১৫২) ১৬১১ ১৬৪) ১১৬-৬৭, 

১৬৮; ১৬৯, ১৭০, ১৭১ ( হইবার ) ১৭২, ১৭৬ 

১০০, ঈশোপনিষৎ, পৃঃ ১৯৬ । মাওুক্যোপনিবৎ পৃঃ ২৪৫ । উৎসবানন্দ বিদ]াবাগীশের 

সহিত বিচার, পৃঃ ৩৮। কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৮১,৯১। গায়ত্র্য। ব্রপ্গোপাসন।- 

বিধানম্, পৃঃ ৪*। ব্রদ্মোপাসনা, পৃঃ ৫২-৫৩ ॥ অনুষ্ঠান পৃঃ ৭১॥ ব্রাহ্মণ সেবধি (২) পৃঃ ১৪ 

চারিপ্রশ্থের উত্তর, পৃঃ ১৫৭ ১৬, ১৮১ ১৯২০) পথাপ্রদান, পৃঃ ৯২, ১০৩, ১৬৪, ১৭০১ ১৭১, 

১৭২৪ ১৭৩, ১৭৩ 

১০১. ঈশোপনিষৎত, পৃঃ ২০৩; ব্রান্ষণ সেবথি (২) পৃঃ ১৬) পথা প্রদান, পৃঃ ১০৯) ১১৪ 

১০২, উৎসবাননপ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ১৯, ২১, ৩৭ (দুইবার )। গ্োম্বামীর 

সহিত বিচার, পৃঃ ৬০ ॥ কবিতাকারের সহিত বিচার পৃঃ ৯১ 

১০৩, গোত্বামীর সহিত বিচার, পৃঃ ৫৪ । পথ্য প্রদান, পৃঃ ৯২, ১৬৭ ( দুইবার )। 

১০৪, পথ্যপ্রদান, পৃঃ ৯২, ১৫৪ 

১০৫, তদের, পৃঃ ১০০৩০ ১৫২) ১৬৬ 

১০৬, তদেব, পৃঃ ১৪৬, ১১১, ১৬২০ ১৬৪ ১৬৫০ ১৬৬, ১৬৭ 

১০৭, তদেব, পৃ: ১৫৪ 

১৩৮, তদেব, পৃঃ ১৬১৪ ১৬৭ 

১০৯, তেব, পৃঃ ১৬২, ১৬৩ 

১১০. তদের, পৃঃ ১৬৫ 

১১১. তদের, পৃঃ ১৬৬ (চার বার )। 

৯১২. তদেব, পৃঃ ১৬৫ € ছুই বার), ১৬ 

১১৩, তদেব, পৃঃ ১৩২৩৩ 7 ১৪১৪২ 

১১৪, তদেব। পৃঃ ৯৬৩-৩৪৪ ১৭৫ 

+৩৬ 



ঠ 

পৃঃ ৫8 

১১৬, পথাপ্রদাল, পৃঃ ১৬১০৬২৭ ১৬৩ 

১১৭, ওদেব, পূঃ ১৬৭ (ছুই বার) 

১১৮, 'সময়াতন্্র' সম্পর্কে দ্রষ্টব্য-পথ্য প্রদান, পৃঃ ১৬১, ১৬৭। অন্যান্ত বিধি সম্পর্কে 

ভট্টাচ!ধের সহিত বিচার, পৃঃ ১৭৪ $ পথ্যপ্রদান, পৃঃ ১৩৬, ১৫৪, ইত্যাদি। 

১১৯. পথাপ্রদান। পৃঃ ১৭৫ 

গে ০ . উৎমবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃঃ ১৮, ২৩, গোম্বামী সহিত বিচার 

১২০, 1101:0-130/00-]01001) 90166 ৮ 8:৮0: &55100910670৫000102 

19. ₹73-ঘ103: রামমোহনের হস্তলিখিত হুরিহরাননদ-কুত মহানির্বাণতন্ত্ররে এই টাকাটির 

পাওুলিপি বর্তমানে কোথায় আছে সে বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া উচিত। 

১২১. পাধষশুগীড়ন (রামমোহন-গ্রন্থাবলী, সাহিত্য-পরিষদ্ সংস্করণ ) পৃঃ ৭৩-৭৪ 

১২২, পথ্য প্রদান পৃঃ ১৬৪-৭৭) মহানির্বাণতন্ত্রকে শাস্ত্রহিলাবে শ্রদ্ধ' ও সমাদরের বস্তু 

মনে করবার দৃষ্টান্ত রক্ষণশীল পণ্ডিতসমাজে একালেও একেবারে বিরল নয়। দ্রষ্টব্য, মহা নির্বাণ- 

তন্ত্র বঙ্গবাসী সং, কলিকাতা৷ ১৩৩৩ বঙ্গাব্ব-পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্বের ভূমিকা । আধুনিক 
বিচারশীল পণ্ডিতদের মধ্যেও কেউ কেউ এই গ্রন্থকে সম্পূর্ণ অর্বাচীন বলতে দ্বিধা করেছেন, 

ৃষটান্তন্বরূপ ভ্রষ্টবা, জিতেন্ত্রনাথ বন্দেযোপাধটায় পঞ্চোপাসন। (কলিকাতা! ১৩৬০) পৃঃ ২৬৩ 

১২৩, ভট্রাচার্ধের সহিত বিঢার, পৃঃ ১৬৮ 

১২৪. সৃত্রন্গণা শাস্ত্রীর সহিত বিচার, পৃঃ ৯৮ ; আরও দ্রষ্টব্য,'পথ্য প্রদান? পৃঃ »৬, ইত্যাদি। 

১২৫, দ্রষ্টব্য, তৃতীয় অধ্যায় পৃঃ ১৩০-৩১ | ডা০০০। ০79, 31911 070. 5110166. 00. 

21-29 ; লক্ষা করা যেতে পারে, কুলার্ণবের পূর্বোলিখিত (তৃতীয় অধায়, পৃঃ ১৩০) “ক্ষণং 

্রহ্ষাহপ্ীতি.*..*” নিধিশেষ অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদক শ্লোকটি রামমোহন তার বক্তব্যের সমর্থনে 
উদ্ধত করেছেন (পথা প্রদান, পৃঃ ৯৩) | 

১২৫ ক. দ্রষ্টব্য, তৃতীয় অধ্যায় পৃঃ ১৩১-৩২ 

১২৬. ব্রদ্দোপাসন। পৃঃ ৫২-৫৩। মহ্থানির্বাণতন্ত্রী ৩. ৫€৯-৬৩ (বঙ্গবাসী সংন্করণ, পৃঃ ১৫-১৬ )। 

১২৭, গায়ত্ত্রীর অর্থ, পৃঃ ৩-৪, ৫ । আরও জষ্টব্য, 'গায়ন্রা। ব্রদ্মোপাসনাবিধানম্? পৃঃ ৪*। 
অনুষ্ঠান, পৃঃ ৬৯) ৭১১ ৭৩ 

১২৮, 'শায়ত্রীর অর্থ” 'ত্রহ্ধনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ? পৃঃ ৩২-৩৩। 'গায়ত্য। ব্রদ্দোপাসন।- 

বিধানম্ ॥ অনুষ্ঠান, পৃঃ ৬৯, ইতাযাদি। 

১২৯. চিস্তাহরণ চক্রবর্তী, প্তান্ত্রিক কাধে বৈদিক মন্ত্র প্রয়োগ”, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 

৫৯শ খণ্ড ১ম-২য় সংখ্যাও পৃঃ ৩৫-৩৭ 

১৩০, তন্ত্রমার ( বসুমতী সংস্করণ ) পৃঃ ৮২-৮৩ 

৯৩১. মহানির্বাণতন্ত্র ৩. ১০৫-১১৪ (বঙ্গবাসী লং? পৃঃ ১৯) 1 গায়ত্রা। ব্রন্মোপাসনাবিধানম্। 
পৃঃ ৪০.৪১ 

১৩২, অনুষ্ঠান পৃঃ ৬৯ 
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১৩৩, ব্রন্মোপালন! পৃঃ ৫২-৫৩ । কুদ্রপত্রী পৃঃ ৭৫-৭৬ । অনুষ্ঠান, পৃঃ ৬৮ 

১৩৪, জঈশোপনিষৎ, পৃঃ ১৯৫ « কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৮১। কুলার্ণবতস্ত্র ৬. ৭২ 

(08000 05365 95055 ০] ছ 0. 8৪) ॥ কুলার্ণবের পাঠে “উপাসকানাং কাধার্থংএর স্থানে 

'সাধকানাং হিতার্ধায়? দেখ! যায়। 

১৩৫. ভট্টাচাধের সহিত বিচার, পৃঃ ১৭৮ । ঈীশোপনিষৎ, পূ: ১৯৬ । কবিতাকারের সহিত 

বিচার, পৃঃ ৮১। মহানিবাণতন্ত্র ১৩. ১৩ ( বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১৫১-৫২)। রামমোহন এই ভাব- 

প্রকাশক বহু শাস্ত্রবাকা উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে ছুটি পরিচিত দৃষ্টান্ত দেওয়। গেল। 
১০৬. কুলার্ণবতন্ত্র ২. ২৪ 7 ৯, ৬৩ (10710519568 99:188 ড০] ড় 7. 19, 191) 

১৩৭. মহানির্বাণতন্ত্র ৮. ২২ (বঙ্গবাসী সংঃ পৃঃ ৭২) £ এই তত্ত্বের অষ্টম উল্লাসের পরবর্তী 

শ্লেকগুলিতে গার্ডগ্নাধর্মের লক্ষণ বণিত। 

১০৮ এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য 0০118, 00. 989-49 

১৩৯, ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধার] (দ্বিতীয় সংশ্কবণ, কঙললিকাত।। 

১৯৬৫) পৃঃ ৮৯; দাদু (বিশ্বভারতী ১৩৪২), পৃঃ ৪২-৪৩ 

১৪৩, বেদান্তগ্রস্থ, পৃঃ ১১: প্রার্থনা পত্র, পৃঃ ২৭ 

১৪১. মন্কানির্বাণতন্ত্র ৮. ২০৬-০৭ (বঙ্গবাসী সং পৃঃ ৮৫)। 

১৪২, 77007655169 74106161565 001), 119-14 

১৪৩. মণও্ক্যোপনিষৎ, পৃঃ ২৪৩ ; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃঃ ৭৩ । কাশীনাথ 

ভবপঞ্চানন-পাষগপীড়ন ( খ্রস্থা বলী ) পৃঃ ৫৬ ; পথাপ্রদ্দান, পৃঃ ৮৫ 
১৪৪. হেমলতা দেবাণ্ঘরোয়। ব্যাপারে রামমোহন” 1২800173018 705 090662৬1 

00201006100: 1010, ড০01017)6 7287৮ 1 00. 282-84 

১৪৪, মহানির্বাণতন্ত্র ১০. ৭৯ € বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১১৯) 

১৪৬. সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের ছ্িতীয় সংবাদ, পৃঃ ৪৫ 

১৪৭. মহানির্বাণতন্ত্র ৮. ৪৭ (বঙ্গবাসী সং পৃঃ ৭৪ )। 

১৪৮. চারিপ্রশ্সের উত্তর পৃঃ ১৯-২০ ॥ পথ্যপ্রদান পৃঃ ১৫৩-৫৪ 0 মহানির্বাপতন্ত্র ৮. ১৭৭-৮১ 

(বঙ্গবাসী সংঃ পৃঃ ৮৩-৮৪)। 

১৪৯. চারিপ্রগ্নের উত্তর, পৃঃ ১৭-১৯ ) পধথ্যপ্রদান, পৃঃ ১৪৩-৫২ ১৫৯-৭৮ ॥ “কায়ন্থের সহিত 

মদ্যপান বিষয়ক বিচার? পুস্তিকায় এ বিষয়ে শ্থৃতিশান্ত্রের প্রমাণও দেওয়। হয়েছে। 

১৫০, নগেন্্রনাথ। পৃঃ ১৫) :0০116৮ ঢ6.6 

১৫১, জীবহীনেো। যথ! দেহী সর্বকর্মসূ ন ক্ষমঃ 
পুরশ্চরণহীনোহপি তথ মন্ত্রঃ প্রকীতিতঃ ॥ 

তন্ত্রসার, বসুমতী সং? পৃঃ ৩৫ 

এ সম্পর্কে আরও দ্রষ্টব্য, হরকৃমার ঠাকুরঃ পুরশ্চরণবোধিনী পৃঃ ৩, পুরশ্চরণরত্বাকর 

(মিহিরকিরণ ভট্টাচার্ধ সংকলিত) দ্বিতীয় দং, কলিকাতা, ১৩৮৩, পৃঃ ৫-৭ 

১৫২. নগেম্্রনাথঃ পৃঃ ৬*১-০২ পাদটাকা 
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১৫৩, মহধি দেবেল্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী (চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৬২ ) পৃঃ ১৭৯-৮০ 
১৫৪. তদেব পৃঃ ১৮১; শিল্পী প্রীপ্রমোদকুষার চট্টোপাধ্যায় তান্ত্রিক সাধন! সম্বন্ধে 

অনুসদ্ধিৎসূ হয়ে ভারতের নানাস্থান পর্যটন করেছিলেন। বীরভূম জেলার যক্রেশ্বর তীর্ধে 

ইনি এক তান্ত্রিক ভৈরবীৰ সাক্ষাৎ পান ধার সঙ্গে শান্ত্রীলোচনাকালে রামমোহনের কথা গঠে। 

গ্রচটোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য অনুলারে, রামমোহনের সঙ্গে তন্্রসাধনার যৌগবিষয়ে স্তৈরবী ইঙ্গিত 
করেন, (“তন্ত্রাভিলাধীর সাধুসঙ?, প্রথম খণ্ড, অষ্টম মুদ্রণ, ১৩৮৬, পৃঃ ২৮২) এটি ১৯১৫-১৬ 

সালের কথা-_-তদেব, পৃঃ ১৬৬)। দেখ! যাচ্ছে রামমোহুনের তন্ত্রসাধনাবিষয়ক এতিহটি একাল 

পর্যস্ত চলে এসেছে । তবে এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য মনে রাখা দরকার। রামমোহনের 

সমকালীন এবং অনুরাগী শিশ্ত দীর্ঘজীবী আনন্গচন্দ্র বস কথিত এক কাহিনী অনুসাবে 
রামমোছনের সঙ্গে একবার এক ব্রাহ্মণের তন্ত্রশান্ত্র সম্পর্কে আলোচন। হয়। আলোচন। প্রসঙ্গে 

কোনক্রমে রামমোহন জানতে পারেন উক্ত ব্রাঙ্গণটি মদ্যমাংসসেবী শীক্ত তান্ত্রিক। 

ব্রান্মণের এই পরিচয় পাওয়ার পর রামমোহন নিজের উদ্যানবাটীতে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ 

করে দেন। ব্রান্মণের সঙ্গে রামমোহনের আলাপকালে আনন্দচন্ত্র উপস্থিত ছিলেন । বণিত 

কাহিনীটি সতা হলে ম্বীকার করতে হয় তশ্তের নামে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত অনাচার ও 

উচ্ছৃথ্থলতার রামমোহন তীব্র বিরোধী দিলেন । তত্ত্রের ত্রহ্মজ্ঞান ও ব্রন্দোপাসন। প্রতিপাদক 

অংশ এবং এই শান্ত্রের উদার সামাজিক দৃষ্টির একাত্ত জনুরাগী হলেও তিনি তন্ত্রসাধনের সঙ্গে 

জড়িত কিছু কিছু জুগুপ্সিত আচার সমর্থন করেন নি (ড্রষ্টব্য, তত্ববোধিনী পত্রিক। 
শ্রাবণ, ১৮০২ শক পৃঃ ৭৬)। 

১৫৫. ব্রাহ্ষধর্ম:, নবম সং, কলিকাত| ১৯৩৭, পৃ: ১২-১৩ 

১৫৬. তত্ববোধিনী পত্রিক1, চৈত্র, ১৭৯০ শক, পৃঃ ২১৯-২০ 

১৪৭, 17151019 ০1 06 2101/70 51761 (56০০০ 712. 0510968৪, 194 ) 07.69-69 

১৫৮, গৌরগোবিন্দ রান, হিন্দৃধর্ম-বিজ্ঞান (কলিকাতা ১৯৬৯ ) ২০৫-৩৮ 
১৫৯, ভূদেব মুখোপাধ্যায় “রাজ। রামমোহন রায় ও তন্্রশান্ত্র?, বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় 

লং, চু'চুড়। ১৩২৭ বঙ্গাব্দ) দ্বিতীয় ভাগ, পৃ ১৪৩-৪৯ 0 87600 8 ৬৬10) (9৫.) 11015015056 

প'ঠ170/]) 0১ 1; পাঁচকড়ি বল্দোপাধ্যায়কৃত আযাভেলনের মন্থানির্বাণতন্ত্রের ইংরেজি 

অনুবাদ ও ব্যাখ্যার সমালোচন।, সাছিতা, শ্রাবণ ১৩২০, পৃঃ ৩৬৩-৬৮) এই প্রসঙ্গে বিপিনচন 

পালের সংক্ষিপ্ত উক্তিও উল্লেখযোগ্য £ “বাংঙ্গার তান্ত্রিক সাথন অধৈত বেদাস্তের সিদ্ধান্তের 

আশ্রয়েই গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজ| [রামমোহন ] এই তান্ত্রিক সাধনেরই লোক ছিলেন! 

(নবধুগের বাংলা, কলিকাতা ১৩৬২, পৃঃ ৩৯ )। 
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স্পপ্রগুহম অপ্র্যান্ 

রামমোহন রায় ও সমকালীন ইউরোগীয় 

প্রাচ্যবিগ্ঠাবিশারদ সমাজ 

রামমোহনের প্রাচাবিগ্ভাচর্চ ও সমকালীন ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যান্রশীলনকাবী 

পণ্ডিতমগ্ডুলীর সঙ্ষে তার যোগাযোগের বিষয়টি এখন পর্যস্ত কোনও জিজ্ঞান্থ বা 
গবেষকের দৃি বথোপযুক্তভাবে আকর্ষণ করে নি, এবং এর আন্ুপৃর্ধিক 

আলোচনা এখনও হয় নি। উনবিংশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগৃতির উপর 

ব্রিটিশ গ্রাচ্যবিদ্যাচর্চার প্রভাব সম্পর্কে বিদেশী অনুসন্ধিংসার একটি নিদর্শন 
সম্প্রতি দেখা গেছে ;১ কিন্তু সেখানে বামমোহন বা! উক্ত নবজাগৃতির অন্তান্য 

নেতৃস্থানীয়গণের এই বিষয়ক কীন্তির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে 
বলে মনে হয় না। গ্রন্থকার ডেভিড কফের মুল বক্তবা, নবযুগের বিশিষ্ট 

মূলাবোধগুলি বাঙ্গলাদেশে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজ প্রাচ্যতত্বজ্ঞগণের 

গবেষণার মাধ্যমে । ১৮৩*-৪৫ এর মধো মেকলে ও তার অন্বর্তা ইংরেজ 
রাঁজপুরুষগণের উদ্যমে যখন শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে গ্রাচ্যপন্থী বা “ওরিয়েপ্টালিস্ট, 
পক্ষের পরাজয় ঘটল তারপর থেকে একক ভাবে কখনও রামমোহন, 

কখনও বা ডিরোজিও প্রমুখ ভারতীয় মনীধিগণকে নবযুগের প্রধান 

নায়করূপে চিত্রিত করবার প্রবণতা! দেখা গেল। ধর্মসংস্কারকরূপে রামমোহনের 

প্রতিষ্ঠার মূলে, তাঁর মতে রয়েছে উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাবে 'ক্যালকাট] বিভিউ' পত্রিকায় 

প্রকাশিত কিশোরীর্টাদ মিত্র রচিত “রামমোহন রায়” প্রবন্ধ। তেমনি ১৮৩, 

থেকে ১৮৪৫ পর্যস্ত পনর বৎসরের মধ্যেই ডিবোজিও হয়ে উঠেছেন “ভারতীয় 
সোক্রাতেস' (0 ৪5 1080 2 006 01088208058 ০০০০1) 010০ ৫০৪ 
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01155 810 1901001911560 1015 41006558070 15017808610] 0000 

ড/101)11). [81011 01)011)15 10156011081] [015 2.5 [008£2101001, 11) 1101) 
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5000:05 401 811 01086 505 00006101717) [10018.) 1২ একটু আশ্চর্য লাগে, 

এত কথা বলা সত্বেও লেখক রামমোহনের সঙ্গে সমকালীন ইউরোপীয় 

প্রাচ্যতত্বজ্গণের যোগাযোগ বা ভাববিনিময় সম্পর্কে কোনও অনুসন্ধানের 

প্রচেষ্টা পর্যন্ত তার গ্রন্থে করেন নি। তীর ছু:সাহমিক দিদ্বান্তের সত্যতা 

যাচাইএর জন্যই এটুক সম্ভবত তার কাছ থেকে প্রত্যাশিত ছিল। গ্রস্থকারের 

আর একটি সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত উল্লেখও এই সঙ্গে করে রাখা যাচ্ছে, কেন না! 

বর্তমান প্রসঙ্গে এটির কিছু আলোচনার প্রয়োজন হবে। তার মতে, 
বামমোহনের আদর্শ ছিল অতীতের “বৈদিক স্বর্ণযুগ' £ তার জীবনব্যাপী প্রয়াসের 

দ্বার! তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে সমম্বিত করে সেটিকেই কালোপযোগী 

রূপে পুনঃস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এই ব্যাপারে তান অন্প্রেরণা লাভ 
করেছিলেন মুখ্যত ছুই ইংবেজ প্রাচ্যতত্ববিদ্বের নিকট ধারা হলেন উইলিয়ম 
জোন্স ও কোঁলক্রক) অপর পক্ষে রামমোহন বা] ব্রাহ্মসমাঁজের প্রতিপক্ষ 
বুদ্িজীবিমহলের (প্রেরণীদাঁতা ছিলেন হোরেস হেম্যান উইললন যিনি তার 
"গবেষণা ছার! প্রমাণ করেন ভারত-ইতিহাসের 'মধ্যধুগীয়' (006016%81) হিন্দু 

স্কৃতির মূল্যবোধগুলিকে বর্জন করবার কোনও প্রয়োজন নেই-আধুনিক 
জীবনের সঙ্গে এগুলিকে সমম্িত করেই প্রগতির পথে যাত্রা করা সম্ভব। এই 
অনুপ্রেরণার ফলেই উত্তর কালে ক্রমশ শিক্ষিত বাঙালী ও ভারতবাসী ব্রাক্ম- 
সমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বেদাস্তভিত্তিক সংস্কারকর্মস্থচীকে বিজাতীয় বলে 

ভাবতে আবস্তভ করেছিলেন (0) 28০61 795 61335 10). 0: 16850101176 
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ইউরোশীয় রেণেশীসের সঙ্ষে উনবিংশ শতকীয় বাঙলার নবজাগৃতির 

প্রকৃতিগত পার্থক্য যতই থাকুক, এই ছুটি এঁতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধো বাহ্ত 

এক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রাচীন যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প- 

সাহিতোর পুনকজ্জীবন ও আধুনিক যুগ-পরিপ্রেক্ষিতে সে-সবেব পুনরন্তশীলনের 

প্রতি এক প্রচণ্ড আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। রেণেশসের নৃতন জীবনাদর্শ 
উভয়ত্র প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক মানসের এই নব পরিচয় থেকে গভীর 

প্রেরণ লাভ করেছল। ইউরোপীয় বেণেশীসের মূলে ছিল গ্রীক ভাষা ও 

সাহিতোর নৃতন, গভীর ও ব্যাপক চর্চা। প্রাচীন গ্রীক জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান- 
শিল্প-সাহিতা-সৌন্দর্যতত্ব এবং যুক্তিনিষ্ঠা মধ্াযুগীয় অন্ধ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ 
আচার ও বিশ্বাসের মোহপাঁশ থেকে ইউরোপীয় চিত্তকে ক্রমশ মুক্ত করেছিল । 
তন বিদ্াচর্ার সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবেশ-স্থষ্টি হাবার পর ইউরোপের 

ক্লাসিকাল অতীতই হয়ে দাড়িয়েছিল নৃতন প্রজন্মের পথপ্রদর্শক | এ-সম্পর্কে 
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(বৈদিক ও বেদোত্তর ক্লাসিকাল ), গৌণত (কিছুকাল পরে ) প্রাক্কত-পালি 
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এবং মধ্যযুগে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত আরবী ও ফার্সীর আধুনিক বিচারঞল পদ্ধতি 
সম্মত চর্চা নব ভাবধাবাঁয় অনুপ্রাণিত শিক্ষিত সমাজকে ভারতবর্ষের প্রাচীন ও 

মধাযুগীয় সংস্কৃতিব অন্তনিহিত এশ্বর্ধ সম্পর্কে সচেতন করেছিল এবং তার মনে 

সঞ্চার করেছিল আত্মবিশ্বাম ও আত্মমর্াদাবোধ। এখানে মনে বাখা আবশ্যক 

উভয় ক্ষেত্রে তুলনা এ-বিষয়ে কিছু গরমিলও পাওয়া যাবে। মধাধুগে পশ্চিম 
ইউরোপে যেমন গ্রীকৃচর্চা প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল, ভারতবর্ষে সংস্কৃত, বা 

আরবী-ফাসীর সে পরিণাম ঘটেনি। সীমিত বিশেষজ্ঞ মহলে গতান্টগতিক 

পদ্ধতিতে এগুলি ব্ীতি্মিত অন্তশীলিত হত এবং বিভিন্ন অঞ্চলে এ-সব চর্চার 

শক্তিশালী পুষ্টপোষকেরও অভাব দেখা যায় নি।*ক মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে 
ভাষারপে আরবী ও রাজভাষা হিসাবে ফার্সীর বিশেষ মর্যাদা ছিল। কিন্ত এই 
চর্চার মধো প্রাণশক্তি বা স্ট্টিশক্তি বলতে কিছুই ছিল না, এব দ্বারা! জনসাধারণের 

অন্তজীবন উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রভাবিত হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতি 
যেমন জাতির প্রাচীন জ্ঞানভাগ্ডার থেকে প্রেরণা আহরণ করেছিল তেমনি 

প্রাচ্যবিদ্াচর্ার ক্ষেত্রেও সঞ্চারিত করেছিল নৃতন প্রাণশক্তি ও প্রয়োগ 
করেছিল আধুনিক বিচারশীল অনুসন্ধানপদ্ধতি। এই শেষোক্ত সুত্রে দেশে 

নবাগত ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বৃহৎ ও মহৎ ভূমিকা অবশ 

স্মবণীয়। প্রাচীন যুগ সম্পর্কে একালের অভিনব গবেষণাপদ্ধতি পশ্চিম থেকেই 
আমরা লাঁভ করেছি। এই পদ্ধতির সর্বপ্রথম সার্থক প্রয়োগ করে প্রাচীন ও 

মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বার স্থপবিকল্লিত ভাবে খুলে দিয়েছিলেন একদল 

পাশ্চাত্য জ্ঞানতাঁপস। নবযুগে ভার্ত-সংস্কৃতি বিষয়ক যে চেতনা শিক্ষিত 

প্রগতিশীল বাঙালী সমাজের চিত্তকে অনগরঞ্জিত করে নৃতন জীবনদর্শনে একটি 
সামপ্রস্জ্ঞান এনে দিয়েছিল তার জন্ত বঙ্গীয় নবজাগৃতি বহুলাংশে এই পাশ্চাত্য 

পণ্ডিতগোষ্ঠীর নিকট খণী। যুগসন্ধিক্ষণে এর প্রয়োজন ছিল। প্রথম অধ্যায়ে 
আলোচনাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, বামমোহনের মধ্যে এই ভারত-চেতনাঁর একটি 

সুষ্ঠু ও হন্দর বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, যার উৎস তার স্থবিস্তীর্ণ অধ্যয়ন ও 
প্রত্যক্ষ দেশপরিচয়। সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, প্রভৃতি ভাষায় গভীর বুৎপত্তির 
মাধামে তিনি ভারতবর্ষে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির প্রাণবস্তর অন্বেষণে 
আজীবন রত ছিলেন। সুতরাং তিনি ও তার সমকালীন পাশ্চাত্য ভারত- 

জিজ্ঞাহ্মণ্ডলী ঘে পরস্পরের প্রতি আক্ুষ্ট হবেন তা খুবই স্বাভাবিক ও 
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প্রত্াশিত। তাদের জিজ্ঞাসার প্রকৃতি ভিন্ন হলেও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র 
অনেকাংশে অভিন্ন ছিল । 

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী থেকে নবজাগ্রত ইউরোপের পৃথিবী আবিষ্কারের 

অভিযান শুরু হয়। আধুনিক কালে পাশ্চাতা ওুপনিবেশ সামাজাবাদের এরই 
মাঁধামে গোড়াপত্তন । বাণিজা ও সামাজোর ক্রমপ্রসারের প্রতিযোগিতায় 

ভারতবর্ষে ইংবেজ প্রভৃত্ব স্থাপিত হওয়ার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা গেল অষ্টাদশ শতকের 

দ্বিতীয়ার্ধ থেকে । স্থায়ী রাজশক্তি হিসাবে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্টা স্বাভাবিক 

কারণেই একদল ইংবেজ বাঁজপুকষকে ভাবতবাসীব জীবন ও সভ্যতার ঘনিষ্ঠ 
সংস্পর্শে নিয়ে এমেছিল। স্বতরাং প্রথম যুগের ইউরোপীয় প্রাচাতব্ববিদ্গণের 
মধো ভারতবর্ষই বিশেষ ভাবে ধাদের অন্তসন্ধানের ক্ষেত্র তাদের অধিকাংশই 

যে ইংরেজ ও ভারতে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকার্ষের সঙ্গে যুক্ত হবেন, 
এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়।ৎ অবশ্য এদের পূর্বেও ইউরোপীয় অন্ুসন্ধিৎস্থগণের 
এই ক্ষেত্রে ছু" একটি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার কথা জানা যায়। কাঁশিমবাজার কুঠিতে 

নিষুক্ত জে, মার্শাল নামক জনৈক ইংরেজ কর্মচারী ১৬৭৭ গ্রীষ্টাব্ধে ভাগবত- 
পুরাণের এক ইংরেজি অন্থবাঁদ করেন বলে প্রকাশ।৬ তারও পূর্বে ১৬৫১ 

খ্ীষটাবে দক্ষিণ ভারতে কর্মরত ওলন্াঁজ ধর্মযাজক আব্রাহাম রজার প্রাচীন 

ভারতীয় সাহিতোর উপর নিজ ভাষায় 00670-1)2012 00৮ 118৮ ড61:001617 

[নগ0610017) (00617-10001: 60 006 1710061) [76961)67)00100 ) শীর্ষক 

গ্রন্থ রচনা করেন; তিনি কবি ভর্তৃহরি রচিত কিছু গ্লোকও প্রকাশ 
করেছিলেন। আগ্রানিবাসী জার্মান মিশনারী হাইনরিশ রোঁট্ (মৃত্যু ১৬৬৮) 

মংস্কৃত ভাষায় বুাৎ্পত্তি অর্জন করে এই ভাষার এক ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন, 

যেটি গ্রস্থাকারে প্রকাঁশিত হয়নি । তাঁর কিঞ্চিৎ পরবর্তী সময়ে ১৬৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 
মালাবার অঞ্চলে নিযুক্ত জেন্থইট ধর্মযাজক জোহাঁন এব্ন্স্ট, হান্ঝ্মলেডেন 
লেখেন (1807108008 (18100091019 560 98100010108 যা হল এই 

যুগের বিদেশী রচিত অপর এক সংস্কৃত ব্যাকরণ। এ গ্রস্থও মুদ্রিত হয়নি, 
কিন্ত এটিকেই অবলম্বন করে প্রায় এক শতাব্দী পরে অস্রিয়! দেশীয় কার্মেলীয় 

সম্প্রদায়ভূক্ত ধর্মযাজক ফ্রা পাওলিনো ছু'খানি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভারত-সংস্কৃতি 

বিষয়ক আরও কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এরও কর্মক্ষেত্র 

ছিল দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চল এবং ভারতীয় ভাষ! ও জীবনচর্যা সংক্রান্ত 
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জ্ঞানে ইনি ছিলেন পূর্ববর্তীদের চেয়ে অনেক অগ্রসর |*ক অষ্টাদশ শতকের 
ইংরেজ পণ্তিতমণ্ডলীর ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের নষ্টকোগী উদ্ধারের 

প্রাথমিক প্রচেষ্টাও আবদ্ধ ছিল অনেকট1 বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত স্তবে। সর্বপ্রথম 

ধার চিন্তায় এই ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট নীতি বা পরিকল্পনার আভাস পাওয়া যায় 

তিনি ভারতের সেকালের বহুবিতকিত রাজপুকষ প্রথম বড়লাট হেহিংস্। 

হেহ্রিংসের শাসননীতিব কোনও কোনও দ্দিক হয়তো সঙ্গতভাবেই 

এতিহাসিকদের নিন্দাভাজণ হয়েছে। কিন্তু ভাবতীয় ভাষা, সাহিতা, শিল্প ও 

সংস্কৃতির প্রতি এই বহুনিন্দিত ব্যক্তিটির মনে যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অন্তরাগ 

ছিল তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ৪ অক্টোবর ১৭৮৪ তারিখে ইস্ট- 

ইত্ডিয়া কোম্পানীর তদানীস্তন চেয়ারম্যান ন্যাথানিয়াল স্মিথের নিকট লিখিত 

পত্রে যদিও তিনি নিজেকে বিনয়বশত অশিক্ষিত ( 9171665620 ) বলে উল্লেখ 

করেছেন, প্ররুতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন সংস্কৃতিবান ও কুচিসম্পন্ন পুরুষ।* 

তরুণ বয়স থেকেই লাটিন ও ইংরেজি ভাষায় কবিতা রচনায় তার দক্ষতা ছিল। 

ভারতে অতিবাহিত স্থূদীর্থ কর্মজীবনে তিনি ফাস, হিলুস্তানী ও বাঙলা 

ভাষা আয়ত্ত করেন। স্বয়ং সংস্কৃত না জানলেও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের 

প্রতি তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। চার্সস্ উইলকিম্পকে তিনিই 

মহাভারত ইংবেজিতে অনুবাদ করতে উৎসাহ দেন এবং তারই প্রস্তাবে এই 

অনুবাদের “ভগবদ্গীতা” অংশটি ইস্ট ইত্ডিয়া' কোম্পানীর খরচে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 

লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এই কর্মব্যস্ত, শত্রু- 

পরিবেষ্টিত দুর্ঘধ রাজপুরুষটি কলিকাতা থেকে পত্বীকে লিখিত ২০ নভেম্বর 

১৭৮৪ তারিখের পত্রে পরম শ্রদ্ধাভরে গীতায় ব্যাখ্যাত নিষ্কাম কর্মযোগের 

আলোচনা করছেন; এবং উইলকিন্স, অনুদিত “মহাভারত থেকে সংগৃহীত 
রুরু ও প্রমদ্বরার উপাখানটিকে ইংরেজি কাবারপ দিয়ে পত্বীৰর মনোরঞ্রনার্থ 

পাঠাচ্ছেন।” ন্যাথানিয়াল স্মিথকে লিখিত ৪ অক্টোবর ১৭৮৪ তাবিখের 
প্রাগুক্ত পত্রে তিনি গীতা" সম্পর্কে নিজের যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তা 

উদ্ধৃতির যোগ্য £ “---.-] 16510861500 009 02017001106 0106 36668, 2 

06101109206 0 £5৪০ 01151781165 7 06 ৪ 50001100165 ০0: 

০0130606101) 17629010178 8100 0100015, ৪170056 007601191160 7; ৪120 

৪ 510512 06000], 21000175৪11 006 10001) 151181015 ০0: 
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10817151750, 06৪. 00৩০91065 ৪০00615 ০0:16500101178 ভা!) 00৪6 

04 (010115091) 01502175961010, ৪170 17)050 10016160115 1110150901178 

165 01708106775] 0090০001765.” |» মাত্র এই বাক্তিগত শ্রদ্ধা প্রকাঁশ 

করেই তিনি ক্ষান্ত হননি; উক্ত পত্রে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, বিজিত 

জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতি অন্থশীলনের মাধামেই বিজেতা শাসকদের মনে 

বিজিতদের জীবনচর্যার প্রতি সেই প্রয়োজনীয় শ্রদ্ধা ও সহান্ৃভৃতি জেগে 

উঠতে পারে যা বিদেশী শাসনকে তাদের কাছে অপেক্ষাকৃত কম দুঃসহ করে 

তুলবে। এই প্রসঙ্গে দার্শনিকোচিত নির্বেদের পরিচয় দিয়ে এমন কথাও 

তিনি বলেছেন, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একদিন অবসান হবে, কিন্তু তার 

দীর্ঘকাল পরেও হিন্দু সাহিত্যের এই সব চিরন্তন স্থট্টি বেঁচে থাকবে (ট্ব০: 

15 0102 00101586101) 0£ 181760966 8170 5০161006, 101 5001) 216 10 

5000165 00 ৮3101) 1 ৪11016, 05610] 01015 11] 10920701176 006 

70018] 01081800611 200 1881010550৫ 006 52105106. ৮৮০] ৪০০101000- 

19001) 06100416066) ৪170 69980191]5 501) 85 15 006811)84 1১৮ 

৪0018] ০01202111010001010 101) 79601916 ০০ 13000 7০. 2য:210196 

৪ 00101751017 60901806001) 71806 06 ০07000850, 19 05601 [0 006 

5865 : 1015 01706 8917) 01 10000080105 7 1) 006 520190 1175021)05 

৬1710) 1] 1১255 505060, 10 80008055800 ০0180111565 5881৮ 

878০0610159 ; 16165556115 076 57615170০0৫ 006 ০13811) 05 10101) 

(0০180565216 15610 11) 3019160০610) ; 810 16 10000106500 006 

[68705 01 0৫ 00000100610 006 56185. 210 01188001) ০: 

06 05160916166. 7৮60 11) [717519100, 0015 62০০ 0৫ 16 15 

£6520]15 আ৪120176- 1615 1506 চা 19206 91006 606 11019010217 

0৫ [00017 7216 50105106160 1705 1021)5১ 25 ০1690010653 9০2০6 

€16৮৪66ণ 80০৬০ 07৩ 065:56 ০0% 55886 1162) 301 1152 19 

6780 0151001০2 566 ড/1)0115 880108660) 0500£10 8916] 2199660. 

ডা 109081)06 জা1101) 00108500620 1651 ০020506 [)0006 00 

90561586101 711] 10901555058 ড10) 2. 10016 £61/60045 567056 

০ 68611178601 0561 08001510505, ৪100, (6৪০1) 05 100 2300806 
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1)61:20% 006 10625711606 001 00, 73110 90101) 11510218065 ০৪1 

0101% 02 01060017760. 11) (11617 ৮7171011085; 8100 00656 11] 5015156 

/1)61) 01)2 13110151) 00101101010 117 11)018. 51081] 108৮6 10106 562560 €0 

2150, 2190 ৬৮161) 006 30111065 ড/1)0101) 1 01706 16108 ০1 ০৪10 

৪)ন [0৬21 816 1056 10 1210061001)181)06, )1১০ এই' পত্রে হেষ্টিংস 

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত বক্রশালনের আলোকে শাপননশতির যে মার্জনের আভাস 

দিয়েছেন ভারতে ভার কগবাস্ততার ধাঁকে ফাঁকে সেটিকে বপদানের প্রচেষ্টায় 

তার বিরাম ছিল নাঁ। ইংবেজ বাজপুরুষগণের মধো সম্ভবত তিনিই প্রথম 

অনুভব করেন, ভারতে শিষুক্ত ইংরেজ কর্মচারীদের শাসনকার্ধের স্থবিধা ও 

ভারতীয় জীবনচধার সঙ্ষে পরিচিত হবার জন্য ভারতীয় ভাষা ( বিশেষত ফাস 

ও হিন্দুন্তাণী ) শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্যে অক্সফোর্ড 

বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্সী ভাষার অধাপকের এক পদহ্ষ্টির জন্য তিনি উদ্যোগী হন। 

কলিকাতায় ইসলামীয় বিগ্যাচ্চার স্প্রসিদ্ধ কেন্দ্র কলিকাতা মাদ্রাসা” স্থাপন 

তাঁবই কীত্তি (১৭৮০ )। ভারতীয় হিন্দুরা যাতে আদালতে তাদের নিজন্ব 

আইন অনুযায়ী বিচার লাভ করতে সক্ষম হয় এই অভিপ্রায়ে হেস্টিংসের 

উদ্যোগে এগার জন ন্মার্ত পণ্ডিতের চেষ্টায় “বিবাদার্ণবসেতৃ” নামক হিন্দু 

ব্যবহারশান্ত্রের এক প্রামাণিক সংকলন প্রস্তত হয়; এরই ফাসী অন্তবাদ 

(১৭৭৫ ) থেকে গ্যাথানিয়াল ব্রাসি হালহেড ১৭৭৬ সালে 4 095 ০£ 

(61)000 1,8%/5 শীর্ক এক ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৭৭৮ 

খীষ্টাব্দে হাঁলহেড কর্তৃক বাঁঙল। ভাষার প্রথম বাকরণ মুদ্ণ ও প্রকাশের 

পিছনেও হেঠিংসেব উৎসাহই কার্ধকরী। বাঙলা ভাষাবিদ্, 'ইম্পে কোড, 

এর বঙ্গান্ুবাদক (১৭৮৫) ও উত্তরকালে বারাণসী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের 

স্বাপয়িতা (১৭৯১) জোনাথন ডান্কানেরও আদি পৃষ্ঠপোষক হেস্িংস্। 

হেস্তিংসের সাহাযা ও উৎসাহ লাভ করেই ফ্রান্সিস গ্লাভউইন প্রকাশ করেন 

তাঁর 4 001007961001005 ড৬০০৪0]1815 [051151) 2100 7615181) 

(১৭৮০) ও আবুল ফজল কৃত “আইন-ই-আক্বরী'র ইংরেজি অনুবাদ 

( ১৭৭৭-১৭৮৬ )। চার্লস উইলকিন্সের সংস্কৃত-চর্চা যে অতি প্রত্যক্ষভাবেই 

হেস্িংস্ কর্তৃক পোধিত তা' পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে । এই ভাবে প্রাচ্য ভাষ! 

ও সংস্কৃতি চর্চার যে পরিবেশ হেস্তিংস্ গড়ে তোলেন তা একটি সাংগঠনিক 
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রূপ লাভ করেছিল ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সার উইলিয়ম জোন্স কর্তৃক কলিকাতায় 
তৎকালীন প্রাচাবিগ্ভাচর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র “এসিয়াটিক সোসাইটি” প্রতিষ্ঠার 
মাধামে। এই ক্ষেত্রে জোন্সের কতিত্বকে কিছুমাত্র খাটো না করেও বলা 

চলে, এর পশ্চাতেও হে্টিংসের প্রেরণা যথেই্ট পরিমাণে কার্করী ছিল।১১ 

গ্রধানত এই এসিয়াটিক সোসাইটিকে অবলম্বন কবেই প্রাচ্যতত্রজ্ঞ রূপে জোন্স, 

কোলক্রক ও উইলসনের প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল। সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে 

আলোচা। 

সৌভাগ্যবশত হেষ্টিংসের ভারতত্যাগের পরেও (১৭৮৪) হেহ্িংস্ 
প্রণোদিত প্রীচ্যবিদ্ভাচর্চাব এই ধারাটি লুপ্ধ বা ক্ষীণ হয়নি, বরং তা 
উত্তরোত্তব বিস্তারিত ও বৈচিত্রামণ্তিত হয়ে উঠতে থাকে । ১৭৯১ খরষ্টাব্ধে 

জোঁনাথন ডাঁন্কান বাঁরাণসীতে প্রতিষ্ঠঠ করলেন গ্রাচ্যবিদ্যান্তশীলনের অপর 

এক সরকারী কেন্দ্র বেনারস পাঠশালা বা সংস্কত কলেজ; এবং ১৮০০ সালে 

গভর্ণর জেনারেল ওয়েলেস্লীর উদ্যোগে কলিকাতায় স্থাপিত হল স্ববিখ্যাত 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ । শাসনকাধ স্থষ্ঠুভাবে ও সহানুভূতির সঙ্গে পরিচালনা 
করবার জন্য এদেশে নবাগত ইংরেজ কর্মচারীদের পক্ষে ভারতীয় ভাষা ও 

সাহিত্য চর্চার যে গ্রয়োজন হেষ্টিংস্ অনুভব করেছিলেন ফোট উইলিয়ম কলেজ 

প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ওয়েলে্লী সেই নীতিকেই সাংগঠনিক রূপদান করতে 

চাইলেন। এসিয়াটিক সোসাইটির পাশাপাশি অল্নকাঁলের মধ্যেই ফোর্ট 

উইলিয়ম কলেজ ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য চর্চার এক প্রধান ক্ষেত্ররূপে গড়ে 
উঠল। এই শিক্ষায়তন সংক্রান্ত ১৮ আগস্ট ১৮০০ তারিখে প্রদত্ত স্থবিখ্যাত 

মন্তবালিপিতে ওয়েলেস্লী এর পরিকল্পন! ও পাঠক্রম সবিস্তারে বর্ণনা] কবেছেন ।৯২ 

ভারতে আগত কোম্পা্ণীর প্রতিটি সিভিলিয়ানের এখানে তিন বৎসর 

শিক্ষাগ্রহণ আবশ্তিক ছিল ; এবং এখানকার দীর্ঘ পাঠ্যস্থচীর তালিকায় ছিল, 

প্রাচা ভাষার মধ্যে আরবী, ফাস, সংস্কৃত, হিন্ুস্তানী, বাউলা, তেলুগু, মাবাঠী, 
তামিল, কাঁনাঁড়ী ; হিন্দু ও মুসলমান আইন ; নীতিশান্ত্র, দেওয়ানী ব্যবহারবিধি, 

( ০1৮1] 10015090672 ), বিভিন্ন দেশের আইন, ব্রিটিশ আইন, ভারতবর্ষের 

ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলের সরকার পরিচালনের জন্য গভর্ণর জেনারেলের 

কাউনগিল প্রণীত আইন বা মাদ্রাজ ও বোম্বাই গভর্ণরছয়ের কাউনসিল প্রণীত 

আইন; অর্থনীতি, বিশেষত ইস্ট. ইগ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজাসংক্রান্ত ও 
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্বার্থবিজড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ, ভূগোল ও গণিতশান্ত্র; আধুনিক ইউরোপীয় 

ভাষাসমূহ, গ্রীক, লাটিন ও ইংরেজি ক্লাসিকাল সাহিত্য ; প্রাচীন ও আধুনিক 

ইতিহাস, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস ও পুরাবৃত্ত ; প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, 

উদ্ভিদ্-বিছ্ধা, বপায়নশাস্্ ও জ্যোতিবিগ্া ।১৬ সরকারী ' শাসনতান্ত্রিক 
প্রয়োজন পিদ্ধির উদ্দেশ্তে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ মুলত পরিকল্পিত হলেও 
সাহিতা-ইতিহাস-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ এর পাঠাস্থচী এই প্রতিষ্ঠানকে নিছক বাবহাঁরিক 

স্তর থেকে স্বাভাবিক ভাবেই এক সারম্বত সংস্থায় রূপান্তরিত করেছিল ।১৪ 

কতকট] অপ্রত্যাশিতভাবে একই সময়ে ভারতীয় ভাষ! সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার 

অপর একটি ধারা এসে এই শ্রোতের সঙ্ষে মেলে। এর প্রধান শ্র্লা সমকালীন 

শ্রীরামপুর বাপটিস্ট, মিশনের (স্থাপিত ১০ জান্থুয়ারী, ১৮০০) অন্যতম 

প্রতিষ্ঠাতা শ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক বেভাঁঃ উইলিয়ম কেবী, তাঁর সহযোগী বেভাঃ 

জোশুয়া মার্শমাঁন ও রেভাঁঃ উইলিয়ম ওয়ার্ড । ভাষাশিক্ষায় কেরীর সহজাত 

আশ্চর্য নৈপুণ্য ছিল এবং মাতৃভাষা ইংরেজি ব্যতীত জীবনে তিনি গ্রীক, লাটিন, 

হিত্র, ফরালী, ওলন্দাজ, ইতালীয়, সংস্কৃত, ফার্সা, বাঙলা, হিন্বস্তানী, মারাঠী, 

পাঞ্জাবী, তেলেগু, কাঁনাড়ী, ওড়িয়া গ্রভৃতি ভাষা অল্পবিস্তর আয়ত্ত করেন। 

মার্শমাঁন ইংরেজি বাতীত জানতেন গ্রীক, লাটিন হিক্র, সিরিয়াক্, চীনা, বাঙলা ও 

কিছু সংস্কৃত। ওয়ার্ড এদের মত ভাষাবিদ্ না হলেও মুদ্রেণের কাছে অসামান্য 

দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুর হয়ে ওঠে 

তৎকালীন বাঙলা দেশের তথা পূর্বভারতের প্রাচ্য ভাষা ও সাহিতাচর্চার 
এবং পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। ভারতে শ্রীষ্টধর্ম প্রচার 
স্থভাবত এদের মুখা উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির ও 
ভারতীয় জীবনচর্যার অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ ছিল নীতিগতভাবে তাঁদের কর্ম- 

পদ্ধতির অঙ্গ । বিভিন্ন প্রাচ্যতাষায় বাইবেলের অন্থবাদ প্রকাশের স্থত্রে 

সেই সব ভাষার গগ্যসাহিতোর এব! যে উন্নতিসাধন করেছিলেন তা আজ 
সর্বন্বীকৃত, ইতিহাপের বিষয়বস্ত । অদ্ভুতকর্মী কেরী রচনা করেছিলেন সংস্কৃত 
ভাষায় ( মুদ্ধবোধভিত্তিক ) পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ, বাউল! ভাষার ব্যাকরণ ও 
অভিধান, মারাঠী ব্যাকরণ ও অভিধান, পাঞ্জাবী ব্যাকরণ, তেলুগু ব্যাকরণ, 
কানাড়ী ব্যাকরণ এবং ( মার্সম্যানের সহযোগিতায় ) ভূটানী ব্যাকরণ । তাছাড়া 
তিনি সংস্কৃত ভাষার এক অভিধান ও তেরটি ভারতীয় ভাষার এক শব্দকোষ 
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€ 00158100 ৬০০৪১এ]না )ও প্রস্তত করেছিলেন যেগুলির পাগুলিপি 

অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হয়।১« মার্সম্যানের সহযোগিতায় সংস্কৃত বাল্মীকি রামায়ণের 

আদি ও অযোধা। কাণ্ডের মূল সহ ইংরেজি অন্ুবাদ কেবী-মার্সমানের যুগ্ম 

বিরাট কীত্তি।৯* সমগ্র বেদ ইংরেজি অন্ুবাঁদ সহ প্রকাশ করবার পরিকল্পনাও 

তাদের ছিল, কিস্ক তা কাজে পরিণত হয় 'নি। কেরী পরিকল্পিত সাংখাদর্শনের 

অন্থবাদও অপ্রকাঁশিতই থেকে যায়। স্থবিখ্যাত প্রাচাতত্ববিদ্ হেন্বী টমাস 

কোলক্রককে "অমরকোধষ” ও “হিতোপদেশ” সম্পাদনেও কেরী উল্লেখযোগ্য 

সাহাযা করেছিলেন। ১৮০১ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত সংস্কৃত, বাঙলা! ও মারাঠী 

ভাষাত্রয়ের অধ্যাপকরূপে কেরী ফোর্ট” উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে 
যুক্ত ছিলেন। ১৮০৬ থেকে মৃত্যাবংসর ১৮৩৪ পর্যন্ত তিনি এসিয়াটিক 
সোসাইটিরও সদস্ত ছিলেন । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, উত্ভিদ্বিদ্যা, প্রাণিবিজ্ঞান, 

কষিবিদ্ঠা প্রভৃতিতেও কেরীর যথেষ্ট কৌতুহল ও অধিকার ছিল এবং ভারতীয় 
পরিপ্রেক্ষিতে এইগুলির চর্চায় তাকে অন্যতম পথিকতের সম্মান দেওয়া যেতে 

পারে। কেরী-মার্সমাঁনের সহযোগী পাদ্রী উইলিয়াম ওয়ার্ড ছিলেন শ্রীরামপুর 

বাপটিস্ট, মিশনের মুদ্রণ ও প্রকাশ বিভাগের তত্বাবধায়ক এবং এর সুদক্ষ 
পরিচালনায় “শ্রীবামপুরে তদানীস্তন কালে এসিয়ার বৃহত্তম প্রাচ্যভাষানমূহের 

ঢালাইখান! ও ছাপাখানা গড়ে ওঠে ।-"*১৮০১ খ্রীষ্টান হতে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে 

মধো এখাঁনে ২১২০০* বই ছাপা হয়।”১* প্রাচ্যতত্ববিদ্ রূপে উত্তরকাল তাকে 

মনে রেখেছে ০০০০ 01 005 ৬৬110117865, [২6116601 8170 1/191)1)615 

০৫ 036 [3170005 ( চারখণ্ডে সম্পূর্ণ, ১৮১১) এবং এই পর্যায়ের £১ ৮1৪ 

0 006 17150015, [51065186015 2100 14500010865 0: 606 13150008 

( দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, ১৮১৮) গ্রস্থগুলির জন্য । হিন্দু জীবনচর্ধা সম্পকর্ণয় সমকালে 

প্রকাশিত গ্রস্থরাঁজির মধো এগুলি নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করতে পারে । 

এই সুত্রে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট, মিশনের এই আদিত্রয়ী কর্তৃক ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে 
শ্রীবামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই কলেজের পরিকল্পনা 
সম্পর্কে জনৈক আধুনিক লেখক বলেছেন, “7766 0815515 £20145 

50106156006 1069. 01 8. 40101190121) 76102106595 চ11)215 00101150817 

3010018215 ০910 62 50661960170) 01167762] ৪:00 25611) 162.0771138 

15019019779 0£ ৪11 08355 আ০1৭ 1082 ৪2০5659 6০ 00৩ 0690 0086 

১৭ 



256 2150 1236 50010 1015 0:০5106 ৮1১৮ কেরীর ০0101150215 

7679765 গড়ে তুলবাঁর স্বপ্র সফল না হলেও তার পরিকল্পিত শিক্ষাক্রমে 

প্রচাবিগ্ভানশীলনের গুরুত্ব যে স্বীকৃতি লাভ করেছিল তা৷ বর্তমান প্রসঙ্গে মনে 

রাখার মত। কেরী-মা্ঁমান-ওয়ার্ড শ্রীবামপুরে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য, 
ভারতবাসীর জীবনচর্ধা, বিজ্ঞানে বিভিন্ন শাখা প্রভৃতি অনুশীলনে যে মহৎ 

এতিহ স্বাপন করেছিলেন তাব সার্থক উত্তরসাধকরূপে দেখা যায় শ্রীরামপুর 

মিশনের পরবর্তা কশ্সিদলকে যাঁদের মধো প্রধান ছিলেন মার্সম্যান-পুত্র জন ক্লার্ক 
মার্সমান, কেবীপুত্র ফেলিক্স কেরী এবং রেভাঃ জন মাক্। 

এসিয়াটিক সোসাইটি, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন, 

রামমোহনের সমকাঁপীন ভারতে ইউরোপীয় প্রাচযবিদ্যাচর্চার এই তিনটি কেন্দ্রের 

পশ্চাতে যথাক্রমে যে আদর্শ ও প্রেরণ! সমূহ কারধকরী হয়েছিল সেগুলির 

একটি তুলনামূলক বিচার এখানে করা যেতে পারে । হেষ্িংস্ স্থষ্ট ধার! অনুসরণে 

উত্তরকালে মৃখাত এসিয়াটির সোসাইটিকে আশ্রয় করে ধারা প্রাচ্যতত্বজ্ঞরূপে 
স্থপ্রতিঠিত হয়েছিলেন তাঁদের মধো রামমোহনের সমসাময়িকরূপে চার জনের 

নাম ম্মরণীয়__সাব উইলিয়ম জোন্স ( ১৭৪৬-১৭৯৪ ), সার চার্লস উইলকিন্স, 

(১৭৫০-১৮৩৬ ), হেনরী টমাস কোঁলক্রক ( ১৭৬৫-১৮৩৬ ) এবং হোরেস 

হেমাঁন উইলসন ( ১৮৮৬-১৮৬*)। এঁরা সঙ্গে করে এনেছিলেন অষ্টাদশ 

শতকের ইউরোপীয় ক্লাসিকাল বিদ্যাশিক্ষার এঁতিহা। তদানীন্তন ইউবোপে 

ও ইংলগ্ডে গ্রীক-লাটিন ভাষা ও সাহিত্যে কতবিদ্য হতে পারাটাই ছিল শিক্ষার 

উচ্চতম লক্ষা এবং এই ছুই সাহিতোর শেষ্ট ুষ্টিগুলির রসান্থভূতির যোগ্যতা 

অর্জনে সক্ষম হওয়াটা ছিল সংস্কৃতিবান পুরুষের সর্বন্বীকুত লক্ষণ। ভারতবর্ষে 
আপবার স্থযোগ না ঘটলে এই সব মনীষীরা স্বদেশে নিজ নিজ কর্মজীবনের 
অবসরে হয় তো হোমার, ভাজিল, এাস্থুলস, ওভিদ আলোচনা করেই 
চিত্তবিনোদন করতেন। ভারতবর্ষে সছ্য উন্মুক্ত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের 
এ্বর্যভাগ্ডার তাদের কাছে সবাংশে নিজেদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক রুচির 
অন্থকৃল একটি জগতৰপে প্রতিভাত হল । স্বর্গত স্ুশীলকুমার দে'র ভাষায়, 
5092 00102108 £0 17019 0065 015009৮6150 ৪. 1910809£2 25 0620 
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[20165 01 00 005. 01)070565 0£ 90101800169” 1১৯ এটি রেণেশাসো- 

-স্তরযুগীয় ইউরোপীয় বিছ্যাবন্তার চরিত্রলক্ষণ। সংস্কৃত ও সংস্কতভাষার- 
আধারে রক্ষিত প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলন এই জ্ঞানতাপসদের বুদ্ধি ও 

রসবোধকে পরিতৃপ্ত করেছিল, এবং এই তৃথ্চিই ছিল তাদের এই নূতন 

সাধনার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার । হেঠ্টিংসের মনোভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার 
প্রতি আমরা যে শ্রদ্ধা ও সহান্তভূৃতির পরিচয় পাই শ্বেতাঙ্গ শাসকজাঁতি ও 

গোড়া শ্রীষ্টান সুলভ আত্মশ্রেষ্টত্বে বিশ্বাস সত্বেও এরা সকলেই ছিলেন অল্পবিস্তর 
তার উত্তরাধিকারী । 

ফোর্ট, উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করে প্রাচ্যবিদ্যাচ্ার যে পরিমগুলটি 
গড়ে উঠেছিল তার পরিকল্পক ওয়েলেসলী এ বিষয়ে হেস্িংস-নীতিরই অন্সসরণ 
করেছিলেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, ইউরোপীয় ক্লাসিকাল বিদ্যার 
অন্থ্রাগী। এই প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কতি বিষয়ক পাঠ 
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গ্রহণ করে কোম্পানীর সিভিলিয়ানর| ভাবতীয় সভ্যতা ও ভারতবামীর 

জীবনচর্যার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহান্ভূৃতির অধিকারী হয়ে উঠবেন এবং সেই 

সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ শাসননীতিতে প্রতিফলিত হবে এমন প্রত্যাশা তার 

মনে ছিল। কিন্তু কোম্পানী কর্তৃপক্ষের প্রথম থেকেই দেখা যায় এ বিষয়ে 

উৎসাহ ও সহাম্ভৃতির অভাব। তাদের দৃষ্টিতে এই প্রতিষ্ঠান শীসননীতির 

ব্যবহারিক প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে স্থাপিত একটি ভাষাশিক্ষার বিদ্যালয় 
বাতীত আর কিছু ছিল না। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অতি 

হীন ধারণার পরিপোঁষক ও ভারতে শ্রীষ্টধর্ম প্রচারের মাধ্যমে ভারতবাসীকে 

অন্ধকার থেকে আলোকে আনবার প্রয়ামী চাল্ স গ্র্যান্টের উদ্যোগে কোম্পানী 
১৮০৬ খ্রীষ্টান্ে ইংলগ্ডের হাইলেবেবিতে ভারত-গ্রবাসের পূর্বে নিজ কর্মচারি- 

বুন্দের শিক্ষার জন্য এক কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকেই 

কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গুরুত্ব কমতে আরম্ভ করে। পরে 

বেট্টিংকের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে শেষপর্ধস্ত পাশ্চাত্যপস্থীদের জয়লাভের ফলে 

এর অবশিষ্ট প্রভাবটুকৃও ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়।*০ শাসন ও শিক্ষানীতির 
ক্ষেত্রে এই অভ্যন্তরীণ মতদ্বন্দের জন্য ফোর্ট, উইলিয়ম কলেজ সংক্রান্ত 
ওয়েলেস্লীর স্বপ্ন সর্বাংশে সফল হতে পাবে নি। কিন্তু তা সত্বেও প্রাচ্য- 

বিদ্যা এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে এই প্রতিষ্ঠানের 
ভূমিকা বিশেষ গৌরবপূর্ণ। প্রথম যুগে ফোর্ট, উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকদের 
মধো ছিলেন কোলক্রক ( সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্র ) 

জে. বি. গিলক্রাইস্ট, ( হিন্ুস্তানী ), এন্. বি. এডমনস্টোন্, ফ্রান্সিস গ্র্যাত্- 

উইন ( ফাঁসণভাষা ও সাহিত্য 1, জন বেইলি (আরবী, ফাসী ও মুসলমান 
ব্যবহারশান্ত্র), প্রভৃতি ।২১ এদের অনেকেরই চিত্ত প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রতি 

হেস্তিংস্-ওয়েলেস্লী হুট নিরপেক্ষ ও সশ্রদ্ধ এঁতিহ্যে লালিত। এই প্রতিষ্ঠানটি 

অগ্তদিকে ছিল এসিয়াটিক সৌঁসাইটির প্রাচ্যবিদ্ভাবিশেষজ্ঞ স্থধীবৃন্দ ও 
শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের কেরী-মার্সম্যান প্রমুখ বহুভাষাবিদ্ মনীষিবর্গের 
মিলিত কর্মক্ষেত্র । সংস্কৃত গ্রন্থাদির সুষ্ট প্রকাশের জন্ত এসিয়াটিক সোসাইটি 
ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কাউনসিলের যৌথ উদ্ঠোগে এক সংস্থা গঠিত 

হয় এবং এরই ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয় কেরী-মার্সম্যানের বামায়ণের 

অন্গবাদ, কোলক্রক সম্পাদিত “অমরকোধ”, “হিতোপদেশ (দণ্তীর “দশ- 
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কুমারচরিত' ও ভর্ভৃহরির শতকত্রয়লহ ) ইত্যাদি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন 
শাখার আরও অনেক গ্রন্থ। আরবী, ফার্সী, বাঙলা, হিন্দস্তানী প্রভৃতি 
ভারতীয় ভাষাসমূহে, এমন কি চীনাভাষাতেও ফোট উইলিয়ম কলেজের পক্ষ 

থেকে যে অতি ব্যাপক ও অনেকাংশে সফল প্রকাশন-কর্মস্চী গ্রহণ কর! 

হয়েছিল, সেটিও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।২২ উইলিয়ম কেরীর 

তত্বাবধানে এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় বাঙল৷ 
গছ্রীতির যে উন্নতি সাধিত হয় তা অবশ্য স্বীকৃতিযোগা ।২৩ শুধু 
এইটুকু ছুঃখের বিষয়, সরকারী শাসননীতির অন্তদ্বন্দের ফলে প্রাচবিদ্তা- 
চর্চার এমন সম্ভাবনাময় কেন্দ্রটি স্থায়ী বা জাতীয় জীবনে অধিকতর প্রভাবশালী 

হতে পারে নি। এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ধানের পরে ভারতে প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনের 

ধারাটি প্রধানত এসিয়াটিক সোসাইটিকে আশ্রয় করেই পুষ্টিলাভ করে। 
শ্রীরামপুর বাাপটিস্ট মিশনের করস্থচীতে প্রাচ্যবিগ্ভার চর্চা প্রথমাবধি 

প্রাধান্ত পেলেও এই সংঘের প্রধান আদর্শ ও লক্ষা স্ভাবত ছিল ভারতে খ্রীষ্টধ্ম 

প্রচার ও এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভাবতীয় ও অন্যান্য গ্রাচ্যভাষায় গ্রীষ্টীয় ধর্মশান্ত্রে 

অনুবাদ। কেরী-মার্সম্যান-ওয়ার্ড প্রমুখ এই সংস্থাভুক্ত যে সব স্থৃধী গ্রাচা ভাষ! 
ও সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন হয়েছিলেন তাঁরা তাদের এই লক্ষা থেকে কখনও চ্যুত 
হন নি। তাঁদের ছার] প্রাচাবিদ্যা যে পরিমাণ সমুদ্ধ হয়েছে সেটুকুকে তাদের 
এই গ্রীষ্টধর্মপ্রচাররূ্প মুল উদ্দেশ্তের অঙ্গরূপেই দেখতে হবে। নিষ্ঠাবান 
খীষ্টায় প্রচারক হিসাবে ভারতবাসীর হিন্দুমুললমানের ধর্ম, সংস্কৃতি ও 

জীবনচর্চার প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ কর! এ'দের পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং তাঁদের এই 
অশ্রদ্ধা সর্বদা তার! গোপন করেও চলেন নি। হেষ্টিংসের এঁতিহ্বাহী প্রাচ্য 

সভাতার প্রতি সশ্রদ্ধ ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ববিদ্গণের সঙ্গে এখানেই তাদের পার্থক্য । 

এদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য উইলিয়ম কেরীর অন্তরে এই প্রসঙ্গে স্ববিরোধ ছিল 

বলে মনে হয়। তার যেন ছুটি সত্তা। এক দিকে দেখ! যায় তিনি ইউরোপীয় 

রেণেশানের আদর্শনিষ্াত বহুভাষাবিদ্, বিজ্ঞানে কুতৃহলী ও ক্লামিক্স-রসিক। 

ভারতে আগমনের অল্লকাল পরেই মূল সংস্কৃত মহাভারত পাঠ করে ১৭৯৬ 
সালের এপ্রিল মাসে তিনি কোনও বন্ধুকে লিখছেন, “] 1786 16520 ৪. 
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যাচ্ছে মিশনারী কেরী হিন্দুশান্ত্রকে মিথা কুসংস্কারের আগার মনে করতেন 

এবং গ্রীষ্টীন ছুনিয়ার সামনে এই মিথার স্বরূপ উদ্ঘাটনের উদ্দেস্তেই তিনি 

সংস্কৃত ব্যাকরণ-অভিধান রচনায় হাত দিয়েছিলেন । এই ছুই সত্তার দ্বন্দের 

ফলে বিভিন্ন ভাষাঁর ব্যাকরণ-অভিধানকাররূপে তার সাফল্যের তুলনায়, বিশুদ্ধ 

প্রাচাতত্ববিদ্রূপে তার কীতি যথেষ্ট ফলপ্রস্থ হতে পারে নি।২* বল! বাহুল্য 

কেরীর সহযোগী মার্সম্যান এবং ওয়ার্ডের মধ্যেও উক্ত সংকীর্ণ মনোভাবের পূর্ণ 
প্রকাশ লক্ষ্য করাযায়। ব্যাপটিস্ট, মিশনের পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে এক দল 
কেরী প্রভৃতির প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার বিরোধী ছিলেন এই যুক্তিতে যে এ সবের দ্বারা! 
্ষটধর্ম প্রচার ও বাইবেল অন্থবাদের মূল কাজটি বিস্থিত হচ্ছে।২* 

প্রাচ্যবিষ্যাচর্চার বণিত ধারাগুলির মধ্যে প্রেরণা, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীগত 
সুম্ম পার্থক্য যতই থাক এই যুগের ইংরেজ প্রাচ্যতত্ববিদ্গণ সমগ্রভাবে একটি মহৎ 
কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। উইলকিন্স্, জোন্স, কোলব্রক, উইলিম্মম কেরা, 

গিলক্রাইস্ট, গ্যাডউইন, বেইলি গ্রমুখ পণ্ডিতগণ কেবল যত্বপূর্বক সংস্কৃত, ফার্সী, 
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বাঙলা, হিন্দুস্তানী, মারাঠী প্রভৃতি ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনচর্ধার ধারক-বাহক 
প্রাচীন, মধাযুগীয় ও আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের চর্চাই করেন নি, তাঁরা এই 
সকল অন্থশীলনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক, বিচারশীল আধুনিক প্রণালীর 
প্রবর্তন কবে প্রাচাবিদ্যাচর্চাকে ক্রমশ বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষিত 

করবার জন্য অবিরাম চেষ্টিত থেকেছেন। মুখাত এদেরই সাধনাঁয় 

আধুনিকালের ভারতচর্চা শৈশব উত্তীর্ণ হয়ে কৈশোরে পদার্পণ করতে সক্ষম 
হয়েছিল। দেশীয় পণ্ডিত ও মুন্খাদের সাহাঁষ্োে ভারতীয় ভাষা-সাহিত্ের চর্চা 

করলেও তাঁরা অজিত বিদ্যার প্রতি প্রয়োগ করেছিলেন ইউরোপীয় রেণেশ স 

প্রন্থত বিষয়মুখী বিচারশীল দৃষ্টিভঙ্গী । 
পাশ্চাতা সারম্বতসমাজ যখন এই ভাবে আধুনিক প্রাচ্যবিদ্যাচ্চার 

ভিত্তিস্থাপনে উদ্যোগা, তখন এ পথে আর এক নিভৃত পদসঞ্চরণের 

ধ্বনি শোনা যায়; আর এক মহৎ জিজ্ঞাসা ও সাধনা একই সময়ে অগ্রসর 

হয়েছিল একই ছুর্গম যাত্রায়; এ দেশের মাটিতে উদ্ভুত, নিঃসঙ্গ ও 
তৎকালে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই তপস্তার লক্ষ্য ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারত- 

সংস্কৃতির স্বরূপকে হ্থায়ঙ্গম করা এবং নবযুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে নৃতন 
করে তার মূল্য যাচাই করা। এই একক যাত্রী রামমোহন । তার জ্ঞান- 
সাধনার প্রথম পর্বে তিনি ইংরেজি শেখেন নি; তার আরবী-ফাঁসা-সংস্কৃত 
অধায়ন দেশীয় পদ্ধতিতে মাদ্রাসা-চতুষ্পাঠীর মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছিল। 

পাশ্চাত্য পশ্তিতমণ্ডলীর প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক গবেষণার্দি এ-সময়ে তাঁকে সাহাযা 

করে নি। তাই প্রাচ্যবিগ্যায় তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতার জগৎটি দেশীয় 
পণ্ডিত ও মৌলভীদের পরিমগ্ুল থেকে বস্তত অভিন্ন। কিন্তু শেষোক্ত ধীদের 
মধ্যে সে-যুগে চিরাচরিত পদ্ধতিতে সংস্কত-আরবী-ফার্সীর চর্চা অব্যাহত ছিল-_ 
তাদের কাছে পাঠ গ্রহণ করলেও প্রথম থেকেই তাঁদের গতাশ্গগতিক দৃষ্টিভঙ্গী 

তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। যৌবনে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করবার পর 
তিনি ভারতীয় বিদ্যার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য গবেষণা র'সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিচারশীল দৃষ্টি ও আলোচনাপদ্ধতি নিজস্ব অনুসন্ধানের 

ক্ষেত্রে অনেকাংশে তাকে সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই, কেননা! তিনি নিজেও 

ছিলেন নবযুগের নৃতন বিশ্ববীক্ষা) ও জীবনজিজ্ঞাস1 দ্বারা অন্ুপ্রাণিত। কিন্ত 
প্রাচ্য সংস্কৃতি ও জীবনচর্যা সম্পর্কে পাশ্চাত্য ভারত-গবেষকগণের মনোভাবের 
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সঙ্গেও তাঁর সর্বাংশে মিল ছিল না। এই জন্যই প্রাচাবিষ্ঠান্থশীলনের ক্ষেত্রে 

বাঁমমোঁহনের আসন সমকালীন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিৎসমাজদছ্বয়ের মধাবর্তী__ 

এর কোনটির সঙ্গেই তাকে সম্পূর্ণ একা করে দেখা চলে না। উভয় পক্ষকেই 
তিনি শ্রদ্ধা করেছেন, এবং তার একাধিক নির্শনও আছে। পাশ্চাত্য ভারত- 

গবেষকগণের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা! আমরা করতে 

চলেছি। তার পূর্বে এখানে দেশীয় পণ্তিতমগ্ডলী সম্পর্কে তার সশ্রদ্ধ ধারণার 
দু'একটি নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে । 'ব্রা্মণ-সেবধি'র প্রথম সংখ্যার (১৮২১) 

ভূমিকায় খ্রাষ্থীয় ধর্মযাজকগণকে সম্বোধন করে রামমোহন বলছেন, “ব্রাহ্মণ 

পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শাকার্দি ভোজন ও ভিক্ষোপজীবিক1 দেখিয়া 

তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন যেহেতু সত্য ও ধর্ষ সর্বদা 

এশ্বর্ধ ও অধিকাঁবকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অষট্রালিকাঁকে আশ্রয় করিয়া 

থাকেন এমত নিয়ম নহে।”২৮ লর্ড আমহাস্টঁকে লিখিত শিক্ষাবিষয়ক তার 

স্থপরিচিত পত্রখানিতেও তিনি পম্পরাগত সংস্কৃত বিদ্যা সংরক্ষণের জন্য ব্রাহ্মণ 

পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক পরিচালিত তৎকালীন চতুপ্পাঠীগুলিকে সরকারী 
সাহাযাদানের প্রস্তাব করেছেন।২* তবে মান্রাসা-চতুম্পাঠীতে গতানুগতিক 
পদ্ধতিতে অজিত বিগ্যাকে স্থলবিশেষে আধুনিক পাশ্চাতা বিচারশীল পদ্ধতি দ্বারা 
শোধন করে নেওয়ার প্রয়োজন এবং হিতকাঁরিতাও তাকে স্বীকার করে 
নিতে দেখা যায়। প্রাচীন হিন্দু আইন অন্থসারে নারীজাতির সম্পত্তিতে 

অধিকার সংক্রান্ত তার গ্রন্থে প্রসঙ্গত তিনি মন্তব্য করেছেন ; “4৮ 0৪ 

1002 01 0102 06021018181] 56001210061) 11) 010০ 22: 1793, 00212 

7216 210)0176 777019621) £61001650021) 50 ৮21৮ 16 20002117050 

ড/10) 52.0591016 81050 [71000 18৬ 6080 16 ০0] 1786 06218 

1791015 009391016 60 10856 6010090 ৪. 501201710656 016 :01019691 

01161)81 501001815 ৪1)0 16817760 18181)10)81)5 ০81981916 0: 020101175 

01 0011)65 0£ 13179001 182. [6৪5৩ 00666016, 1815115 1001510905 

17 (30৮ 11017061000 ৪00011)5 6815015 11 006 01661000 211121) 

0০0103 01 4১00681], 0018011108566 006 01090656011785 0৫6 01065 

118 28910. 00 5001) 50016005. 7306 23 6 08 180৮7 10100186215 

8150 20813 [501070691) £61)0161006]7) 08021৩ 01 11005 55058107)6 
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168৪] 00690091)9 আ10) 09০ 11606 85515621705 2000 16811060 

0029, 190৬ 10805 0810 10৮৪ 01 06 [71000 ০0020001710, 
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[076 00110100০06 5001) £21001210061) 71961) 41500652196) 

09000019115 00 008065:5 0€ 17176116276. এখানে দেশীয় 

পণ্ডিতদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া অপেক্ষা আধুনিক দৃষ্টি সম্পন্ন সংস্কৃতজ্ঞ 
ইউরোপীয়ের সাহায্যকে অধিক মূল্যবান জ্ঞান করা হয়েছে। এই মনোভাবের 
আরও স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ১৮৩১ সালে ইংলগ থেকে প্রক/শিত 
তার 5০206 [২2077810105 1] ৮1190108001) 06 0) [২6501001018 বন্ধ 

05 005 00 80101006190 06 82107£91 17) 1629 20911511178 00৬ 

[7:06108 ০৫ 6610916 99.0115063 11) [77019 শীর্ষক পুস্তিকায়, যেখানে 

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে তিনি বলছেন £ [ই ৪. 10010 60100611100 000৪ 

০018520]061905 20151106  (7:00) 006 305085510] 2%210101)5 ০: 

চঢ01010281। 00716100911505, 11) 0087518011)£ 99817500170 %/01108 

1) 58110905 10191701065 01 11061980076 11760 006 চ5021191) 11780986, 

৮০ 8170 0080 002 00101101500 1010561 21)016]5 26 00০ তা 

0006 31081010915 11) 0006 117021015898001 01 002 17118000 12৬ 

81) [36€1151005 0০09০00116৮” ।০০ক সুতরাং পাশ্চাত্য ভারত-জিজ্ঞাস্থগণের 

গবেষণার প্রতি রামমোহনের চিত্ত যে সপ্রশংস ও অনুকুল ছিল সে-সম্পকে 

প্রমাণের অভাব নেই। এই স্বীকৃতি জানাতে পেরে রামমোহন তৃথ 
ও আনন্দিত হয়েছিলেন, সন্দেহে নেই; কেন না লোকভাষায় 

্রহ্ষজ্ঞান প্রচারবূপ “গুরুতর অপরাধ'এর জন্য তাকে তীব্র অশালীন বিদ্রপ 

করে চলেছিলেন মৃত্যুপ্রয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ প্রতিপক্ষীয় রক্ষণশীল 

পণ্ডিতবর্গ | রামমোহন ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ-সকলেই লোক-ভাষায় 

্রহ্মবিষ্তা ও অন্যান্য প্রাচীন হিন্দুশান্্ আলোচনা করেছেন। এমন কি উইলিয়ম 
কেরীকে ঈশোপনিষদের ইংরেজি অনুবাদ করবার কাজে তার অন্যতম সহায়কও 
ছিলেন মৃত্যু বিদ্যালঙ্কার। উইলিয়ম জোম্ম, কোলক্রক প্রস্তুতিও 

প্রয়োজনমত দেশীয় পণ্ডিতগণের সাহায্য গ্রহণ করতেন । বামমোহনকে লোক- 

ভাষায় শাস্ত্প্রচারের জন্য গালাগালি করলেও শ্বেতাঙ্গ মনিবগণকে একই যুক্তিতে 
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তিরস্কার করবার নৈতিক সাহস মৃত্যাপ্জয় প্রমূখ দেশীয় পণ্তিতবর্গের ছিল না। 

এই “ম্লেচ্ছ'দের শান্ত্রাহবাদে সাহায্য করবার বিনিময়ে অর্থোপার্জনেও তার! 

ছিলেন ছিধাহীন । 

কিন্ত পাশ্চাতা পণ্ডিতগণের ভারতীয় শান্ত্রানসন্ধান সম্পর্কে রামমোহন 

আগ্রহী হলেও ভারতের অতীতপ্রসঙ্গে প্রতীচ্য বুধমণ্ডলীর সঙ্গে তার 

দষ্টিকোণের যে পার্থক্য ছিল সেটুকু এই প্রসঙ্গে ম্মরণে রাখা প্রয়োজন। 
পরিণত বষসে অজিত ইংরেজিজ্ঞানের সাহাঁযো রামমোহন যখন ইউরোপীয় 

জ্ানঘ্বাজোন সন্ধান পেলেন তাব পূর্বেই বিস্তীর্ণ অধ্যয়ন ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 

মাধ্যমে প্রাচীন ও মধাযুগীয় ভারতীয় সংস্কৃতির ক্লাসিকাল ও লৌকিক উভয় 
ধারার সঙ্গেই তার গভীর পরিচয় ঘটেছে ও প্রাচ্য চিন্তাদ্বারা তার জীবন- 

দর্শনের ভিত্তিভূমি নিস্সিত হয়ে গেছে। যে তীক্ষ বিচারশীলতা আগাগোড়া 
রামমোহনের মানসপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য তা তিনি সর্বপ্রথম আহরণ করেন ইসলামীয় 

তর্কশান্ত্র থেকে । তার সম্বন্ধে ব্লোয়াব বিশপ আবে গ্রেগোয়ার লিখেছিলেন, 

রামমোহন 40102021650 13115614101 1715 00161010981] ০8166] 17010 

06 10610 01 006 4১191018175 10101) 106 12£4109 85 81706110160 

৪৬৪ 00181 1৮৩১  'তুহ ফাঁৎ-উল-মুওহাহিদিন'-এর প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় যে 

এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় তা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে ।৩ এক্ষেত্রে 

পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ এবং বিচারমূলক দৃষ্টিও সুনিশ্চিত ভাবেই তাকে অনুপ্রাণিত 
করেছিল কিন্ত তা মূল প্রেবণ। রূপে নয়, পরিপূরক রূপে । পরিণত বয়সে যখন 
পাশ্চাত্য বিদ্বার দ্বার তার কাছে উন্মুক্ত হয়, তখন প্রাচ্য চিন্তাধারা ও জীবন- 

দর্শনের অভিজ্ঞ ও যোগ্য প্রতিনিধিবূপেই তিনি ইউরোপীয় মনন-জগতে প্রবেশ 

করেছিলেন। জীবনের এই পর্ব থেকে ধীরে ধীরে ভারত-বিশেষজ্ঞ ইউরোপীয় 

পণ্ডিতমণ্ডলীর গবেষণার সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে থাকে, যেহেতু অনের 
স্থলে তাদের জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র ছিল অভিন্ন। এদের কারও কারও 

সঙ্গে বামমোহনের ব্যক্তিগত পরিচয় এবং আলোচনার মাধ্যমে ভাবের আদান- 
প্রদানও হয়েছিল। ইউরোপীয় পণ্তিতগণের ভারত-গবেষণাকে তিনি অকু$ 

ভাবে স্বাগতও জানিয়েছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য ভারত-জিজ্ঞান্থগণের মধ্যে 

ধার! শীবস্থানীয় তাদের কাছে এ চর্চা ছিল বিশুদ্ধ জ্ঞানান্থশীলনেরই অঙ্গ, সম্পূর্ণ 
বুদ্ধি ও বিচারয়াজোর অস্তভূক্তি; সেখানে যেটুকু শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় 
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তা সম্পূর্ণ বিচারশাসিত, তার উৎসমূল মন্তিষক। রামমোহনের বাল্য ও 

কৈশোরের শিক্ষা, পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা তার ভারত-জিজ্ঞাসাঁকে বিশুদ্ধ বুদ্ধির 
জগতে আবদ্ধ থাকতে দেয়নি। বিচারবুদ্ধিকে কখনও বিসর্জন না দিয়েও 
তিনি ভারত-সংস্কৃতিকে নিজের জীবনচরধধার অঙ্গরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। 

তীর দৃষ্টিতে ভারতবর্ধায় এতিহ মাত্র বিচার-বিশ্লেষণের ব্স্ত নয়”_এ এক মহৎ 
উত্তরাধিকার ; নূতন যুগোপযোগী ব্যাখ্যার দ্বার! জাতীয় জীবনে এর নব- 
রূপায়নের প্রয়োজন আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভাঁরত-সংস্কৃতির প্রাণবস্তর 

ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বামমোহনের রচনায় যে এক দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও স্থানে স্থানে 
একটি গর্ববোধের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, একথা প্রথম অধায়ে দৃষ্টান্ত সহকারে 
সবিস্তারে বলা হয়েছে ।৩৩ রামমোহন পণ্ডিত হলেও এবং তার নান] শান্্ববিষয়ক 

রচনাবলী অনেক ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক গবেষণাকে সাহায্য করলেও, 

সেগুলি চরিব্রত গবেষণাকর্ম নয়। ইউরোপীয় প্রাচ্যতব্বজ্গণের সঙ্গে তার 

জিজ্ঞাসার ক্ষেত্র বহু সময়েই এক) কিন্তু সে জিজ্ঞাসার প্রকৃতি ভিন্ন। 
পরম্পরাগত ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার প্ররুত স্বরূপ উদ্ঘাটন করে ও 

আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে তাকে মাজিত ও পরিশীলিত করে বর্তমানের 
অধ:পতিত জাতি ও সমাজকে আত্মসচেতন ও রূপান্তরিত করাই তার প্রাচ্য- 

শান্্রর্চার উদ্দেশ্য । এক কথায় তাঁর পাণ্ডিত্য মাত্র বুদ্ধিবিলাস নয়, তার আধার 
হল সম্পূর্ণ মানবজীবন। এই কারণে তার এই গোত্রতুক্ত রচনাগুলিতে পাগ্ডিত্য 

ও মননের গভীবতার সঙ্গে পূর্ববণিত যে হৃদয়ের স্পর্শ অন্থভব কর! যায় পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণের রচনায় সাধারণত তা নেই। 

অনুসন্ধান করলে দেখা যাঁৰে ত্দানীস্তন বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যবিষ্াচর্চার 
পূর্কিত তিনটি কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত পণ্ডিতবর্গের অনেকের সঙ্গেই উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম-ছিতীয় দশকের মধো রাঁমমোহনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপিত 

হয়েছিল। আহ্মানিক ১৮০৩-০৪ শ্রীষ্টাবে তাঁর 'তুহ.ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন? 
প্রকাশিত হবার পর থেকে আর্বী-ফার্সা ভাষাছয়ে ও মুসলমান ধর্মশান্ত্রে তার 
গভীর বুযুৎ্পত্তি বিছৎ্সমাজের, বিশেষত মুসলিম আলিমমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে।৪ ১২ অক্টোবর ১৮০৯ তারিখে লর্ড মিণ্টোকে লিখিত রামমোহনের 
পত্র ও ১৮১* সালের ৩১ জানুয়ারী “বোর্ড অব. রেভিনিউ'কে. লিখিত জন 
ডিগবীর পত্র থেকে খবর পাওয়া যায়, ত্দানীস্তন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান কাজী 
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( কাঁজী-উল্-কাজ্জাৎ ) এবং ফোর্ট, উইলিয়ম কলেজের ফার্সী বিভাগের মুখ্য 
মুন্শী ও উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্ধয়ের অন্যান্ত মুখা পদাধিকারিগণ (০076: 0:1001291 
0250818) বামমোহনের চরিত্র, শিক্ষা ও যোগ্যতা সম্পর্কে উচ্চ ধারণ! পোষণ 

করতেন।১« শেষোক্তদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ফোর্ট উইলিয়ম 

কলেজের সংস্কৃত ভাষা ও স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক একাধারে : সংস্কৃত, ফার্সী, 
হিনদুস্থানী ও বাঙলা ভাষায় কৃতবিগ্ত স্থপ্রসিদ্ধ ভারততত্ববিদ্ 'হেন্রী টমাস 
কোলক্রক ও তন্রস্থ হিন্স্থানী ভাষার অধ্যাপক, অধিকস্ত ফার্সা ও সংস্কৃতে 
বুাৎপন্ন, জন বর্থউইক গিল্ক্রাইস্ট । কোলক্রক ছিলেন সে-যুগের বিদেশী 
সংস্কতজ্ঞগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সব্যসাচী । প্রাচীন হিন্দ্গণের বেদ, ব্যাকরণ, 

ব্যবহারশান্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ, বিভিন্ন দর্শন, কাব্য প্রততি বিভিন্ন বিষয়ে তার 

মৌলিক গবেষণা প্রাচ্যবিগ্যাচর্গার ক্ষেত্রে তাকে অমর করে রেখেছে। 
তিনি ও বামমোহন ছিলেন একে অপরের গুণমুঞ্চ। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক 
বিষয়ে যথাস্থানে কিছু বিস্তাবিত ভাবে বলতে হবে এবং এসিয়াটিক সোসাইটির 
সঙ্গে বামমোহনের সম্পর্ক প্রসঙ্গে সেকথা আসবে । 4১ 10150092915 01 

ঢ17£1151) 2120 77519050886” ( দুই ভাগে সম্পূর্ণ, কলিকাতা ১৭৮৭-৯০ ), 

4৯ 00810003098] 04 0196 [717)00905087)62 [,8.1)003886 ( কলিকাতা। ১৭৯৬ ), 

105 [710065 ১6০075-61161, 4 00116500101) 01: [)191098065, 

[71951151) 210. 1717)009095081)6€ ( কলিকাতা, ১৮০৪ ), £ ৩৬ ]1)601:5 

৪90 70:099020005 0£ 005 7675181) 218 (লগ্ন, ১৮৩১) প্রভৃতি 

গ্রন্থপ্রণেতা ও [01)6 [317)065 1৬018] [1506€700: ( কলিকাতা ১৮০৩) ও 

[06 01161)08] চ805115 (কলিকাতা ১৮০৩) শীর্ষক দেশীয় পগ্ডিতগণ 

রচিত গ্রন্থদ্ধয়ের সম্পাদক গিল্ক্রাইস্ট ছিলেন সে-যুগে ভারতস্থ কোম্পানীর 

কর্মচারীদের মধ্যে হিন্দুস্তানী (বা উদ) ভাষা ও সাহিত্যে সম্ভবত শ্রেষ্ঠ 
পণ্ডিত। ১৮০৪ সাল পর্যন্ত ইনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনা করেছেন । 

অনুমান করা যাঁয়_-এই সময়ের মধ্যে বামমোহনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় 

হয়েছিল। ফার্সা-সংস্কত-হিন্দী-উদ্বুতে রা'মমোহনের অসামান্য ব্যুৎপত্তি থে 
এই ঘনিষ্ঠতার সুত্র এবিষয়ে সন্দেহ নেই। বামমোহন গিল্ক্রাইস্টের বচনাবলীর 
অনুরাগী ছিলেন এবং উত্তরজীবনে গিল্ক্রাইস্ট যখন ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী 

কর্তৃক লগুনে হিন্দুস্তানীর অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত তখন তাদের পত্রবিনিময় হত। 
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১৮২৬ সালের ২১ জুন লগ্নে অনুষ্ঠিত কোম্পানীর প্রোপাইয়েটরবর্গের এক 

সভায় গিল্ক্রাইস্টকে বামমোহনের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার উচ্ছুসিত প্রশংসা 

করতে দ্বেখা যায় ।৩* এমন মনে করবারও কারণ আছে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট, 
মিশনের প্রাণপুকুষ সংস্কৃত ও অন্যান্ত ভারতীয় ভাষায় স্থপপ্ডিত উইলিয়ম 

কেরীর সঙ্গেও তার প্রথম পরিচয় ঘটে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেরই মাধ্যমে,** 

কেন না ১৮০১ সাল থেকেই কেরী সেখানে সংস্কৃত ও বাঙলার শিক্ষক নিযুক্ত 
হয়েছিলেন ও ১৮০৭ সালে তিনি অধাপকের পদে উন্নীত হন।৩৮ কেরী ও 

তার প্রীরামপুরের সহযোগী মিশনারীবুন্দের সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠতা পরবর্তী- 

কালে আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং শেষ পর্যস্ত তার পরিণতি ঘটে উভয়পক্ষের 

মধ্যে শ্রীষ্ধর্ম বিষয়ক স্বদীর্ঘ বিতর্কে । প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার দৃষ্টিকোণ থেকে এই 

বিতর্কের যেটুকু প্রাসঙ্গিকতা আছে তা যথাস্থানে স্বতত্ত্রভতাবে আলোচ্য । 
রামমোহন ও ডিগবীর পূর্বোল্লিখিত পত্রদ্বয়ের সাক্ষা অনুসারে স্থপ্রীম কোর্ট, ও 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান কর্মচারীদের আরও অনেকের সঙ্গেই 
রামমোহনের ঘনিষ্ঠতা ছিল, কিন্তু সে-সম্পর্কে বিস্তারিত তথা পাওয়া যায় না। 

তবে ফোর্ট, উইলিয়ম কলেজের গৌরবের যুগে নিজ পাশ্ডিতা ও মনীষার জন্য 
তিনি যে এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকমহলে সুপরিচিত ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ 

নেই। কিস্তফোট. উইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট, মিশনের সঙ্গে 
যুক্ত প্রাচ্যতত্বজ্গণের সঙ্গে বামমোহনের ঘনিষ্ঠতা সত্বেও এদেশে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার 
অপেক্ষাকৃত পুরাতন কেন্দ্র এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 

যোগাযোগের কোনও প্রমাণ নেই। আপাতদৃষ্টিতে একে এক রহস্য মনে 

হতে পারে, কেননা, ফোর্ট. উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে সেই আমলে এসিয়াটিক 
সোসাইটির যোগাযোগ ছিল অতি ঘনিষ্ঠ এবং শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারী ও প্রাচাতত্ব- 
বিদ্ মহলের প্রায় একই ব্যক্তিবর্গ উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন। ১৮২৯ 
খীষ্টাব্ব থেকে সোসাইটির সভ্যপদ ভারতীয়গণের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। তাঁর 
পরেও পূর্ণ এক বৎসর কাল বাঁমমোহন কলিকাতায় বাস করেছেন এবং 
সমকালীন ভাবতীয়গণের মধ্যে তার পাণ্ডিত্যখ্যাতি তখন তুঙ্ষে। তা সত্বেও 

ত্বাকে এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যপদ দেওয়! হয়নি । এই রহস্তের সমাধান সম্ভব ; 

সে-প্রসঙ্গ যথাস্থানে । 

সবপ্রীম কোর্ট, ও ফোর্ট, উইলিয়ম কলেজেন মুসলিম বিছম্মগুলীর সঙ্গে 
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রামমোহনের যোগাযোগের একটি চিত্তার্ক পরিণতি এখানে উল্লেখা। 
রামমোহনের 'তুহফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন” তার প্রথর যুক্তিবাদী ও সংস্কারমূক্ত 
দৃষ্টির জন্য ধর্মক্ষেত্রে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাঁবাদীদের আক্রোশের কারণ হয়ে 
ওঠে । জরতুস্থীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে 'তুহফাৎ্এর বক্তবাযে তীব্র আক্রমণ 
করে একটি রচনাও প্রকাশিত হয়েছিল । এটি পাওয়া যায় না, কিন্তু এর উত্তর 
বা 'জবাবস্বরূপ মুদ্রিত “তুহফাঁৎ,এর পক্ষ অবলম্বন করে লিখিত 'জবাব-ই 
তুহফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন” নামক এক ক্ষুদ্র বেনামী ফার্সা পুস্তিকা বর্তমান 
রয়েছে যার প্রকাশকাল অনুমান করা হয় ১৮২০। কারও কারও মতে এই 
পুস্তিকার লেখক হ্বয়ং রামমোহন । কিন্তু এটির অন্ুবাদ-প্রসঙ্গে এর আভ্যন্তর 
সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে বর্তমান লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে 

বামমোহন এর লেখক হতে পারেন না, লেখক খুব সম্ভবত রামমোহনের 

কোনও ঘনিষ্ঠ মুসলমান বন্ধু। যদি এই অনুমান সত্য হয়--তাহলে এমন 

সিদ্ধান্ত করা বোধ করি অসঙ্গত হবেনা, কলিকাতার পূর্বকথিত মুসলিম বি্বৎ- 
গোরীতুক্ত রামমোহনের কোনও অন্তরঙ্গ এ কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন। চতুর্থ 
পরিশিষ্টে বিষয়টির সম্পূর্ণ আলোচন! করা হয়েছে। 

শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট, মিশনের প্রতিষ্ঠাতা প্রাচা ভাষা ও সাহিত্যে বুৎপন্ন 
উইলিয়ম কেরী ও তার সহযোগিবৃন্দের সঙ্গে বামমোহনের যোগাযোগ স্থাপিত 

হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে, 
এমন কথা মনে করবার কারণ আছে। পরবর্তী দশ-বাঁর বৎসরে এই 
যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট, মিশনের পাত্রীর 
্রী্টধর্ম প্রচারের প্রয়াসকে সাফলামণ্ডিত করবার জন্য প্রাচ্ভাষা ও সাহিতোর 
চর্চা আবশ্তকীয় মনে করতেন । সংস্কৃত, আববী, ফার্সী প্রভৃতিতে রামমোহনের 
ব্যুৎ্পত্তি এবং তার শ্বীষ্টধর্ম বিষয়ক. অহ্ুসদ্ধিৎসা তাকে ম্বভাবত এদের প্রতি 
আকৃষ্ট করে। আমরা দেখতে পাই ১৮১৫-১৬ খ্রীষ্টান্ের মধ্যে শ্রীরামপুর 
মিশনারী মহলে পণ্ডিত ও মনীষী রূপে রামমোহনের যশ হপ্রতিষ্ঠিত। এদের 
মধ্যে স্বয়ং সংস্কৃতজ্ঞ রেভাঃ উইলিয়ম ইয়েটুসের মতে বামমোহন “15 0116 0৫ 036 

00950 16810520 02061) 11) 981515716 2150 41810 11) 0:210000% 1৩৯ 

অন্যত্র ইয়েটুস রামমোহনের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়ের বিবরণ প্রসক্ষে আগস্ট 
১৮১৬ তাবিখের এক পয়ুত্র লিখছেন, “৬1757. ] 5756 157৫ 00৮ 
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12 ০০1 021 0115 0£ 12060815551681 9000168005 50001) ৪5 076 

560165 06 208066) 006 2080016 ৪00. 00811063 0 5৮1051)06 

60০, 006 176 1085 1806]5 0600106 00001, 10016 17010016, ৪1)0 

0150095960 €0 ০01056156 ৪0006 006 95161, 18, শ্রীরামপুর মিশনের 

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের কার্ধবিববণীতে বামমোহন সম্পর্কে যে উল্লেখ আছে সেখানেও 

একধারে প্রাচ্যভাষাৰিশারদ ও পাশ্চাতা বিদ্যায় পারদর্শী মনীষীরূপেই তাকে 
চিত্রিত কর] হয়েছে £ 40২810)8-1৬101)2108-0852) 8 সে 11010 081055 

1121010000৫ 08100060. 15 2 1650680081016 98185101 501)091201 2.00 

50 9611-561:560 17) 6215181]) 0090 116 15 ০81160 1$000]066 [২9108- 

1/101221079-1২558 : 105 2150 ভ/11655 চ770£1191) 100. 501120010653 81১0 

72805 ৮100 5256. [7.081151) 17080172008 01081 ৪170 17)269191)% 9108] 

ভ101]58৮ |৪১ সে-সময়ে রামমোহন এদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য 

শ্রীরামপুর যাতায়াত করতেন, এবং উইলিয়ম কেরীর ভ্রাতুণ্ুত্র ইউস্টঁস কেরীকে 
এক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য একখণ্ড দ্মিও তিনি দান করেছিলেন ।৭২ এই 
এই অন্তরঙ্গতা শেষ পর্ধস্ত পরিণত হল বাদান্গবাদে যখন ১৮২* সালে রামমোহন 

প্রকাশ করলেন যীন্তর উপদেশ-সংকলন 1১2 7:50600 ০৫ 76543, 
055 রেত105 £০ 78806 ৪10 178101655 | বামমোহন এর কিছুকাল 

পূর্ব হতেই ্রীষটধর্মের তাৎপর্য সম্পর্কে কৌতুহলী হয়ে নিঝিষ্টচিত্তে খ্রীষটীয় 

শান্্রানুশীলন শুরু করেছিলেন ।*৩ প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের ত্রিতত্ববাদ যীস্তর ঈশ্ববত্ত 

ও তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, যীশুকর্তৃক সর্ধমানবের পাঁপভার গ্রহণ ও তার 
জন্য প্রা়শ্ত্বানুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ক সিদ্ধান্ত তার কাছে যুক্তিগ্রাহ মনে না 
হওয়াতে তিনি উক্ত তত্বসমূহকে বর্জন করে সর্বসাধারণের জন্য যীশুর নিজমুখের 
অমূলা নীতি-উপদেশগুলির এই সংগ্রহটি নিজবায়ে প্রকাশ করেন। কিন্ত 

এই প্রচেষ্টা বাঁপটিস্ট দের যমনংপৃত হয়নি, গ্রীষ্টধর্মের তত্বভাঁগকে বাদ দিয়ে যীশুর 
নীতি-উপদেশগুলির স্বতন্ত্রীকরণ তার] শ্রষ্টধর্ষের অবমাননা গণা করলেন 

তাদের মুখপত্র 270 ০৫ [5015তে রামমোহনেক গ্রন্থের কঠোর সমালোচন! 

প্রকাশিত হল। এই সমালোচন! প্রসঙ্গে ডঃ মার্সম্যান রামমোহনকে 

10061115217) [78101)60৮- এই স্থমধুর সম্বোধনে অভিহিত করেন । এইখান 

থেকেই সেই দীর্ঘ বিতর্কের শুরু যে উপলক্ষে রামমোহনকে আত্মপক্ষ সমর্থন 
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করে 40 065] 60 075 01001501217 00]10 (১৮২০), 9৪০00 

4৯100681609 076 01001501217 500]10 (১৮২১) এবং ঢা1058] 00681 00 

0১6 01751501815 9617০ (১৮২৩) শীর্ষক তিনখানি গ্রন্থ রচনা করতে 
হয়েছিল।”৭ এই বিতর্ক প্রসঙ্গে রামমোহনের পাত্ডিত্য ও মনীষা! প্রাচাবিষ্ঠার 
এমন একটি ক্ষেত্রে নিজের শ্বাতন্ত্রা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় যেখানে ভারতীয় 

পণ্তিতগণের মধ্যে আজ পর্বস্ত তিনি অনন্য হয়ে আছেন এবং যে বিষয়ে তার 

সমকক্ষ প্রতিযোগী ভারতবর্ষের সমকালীন ইউরোপীয় মহলেও খুঁজে পাওয়া 

যায় না। বিষয়টি হল মুখ্যত হিক্র ও গ্রীক ভাষাছয়ের আধারে রক্ষিত মূল 
ইহুদী ও খ্রীষ্ট ধর্মশান্ত্রের প্রকৃত তত্ব এবং ইতিহাসে তার অভিব্যক্তি। এই 
বিষয়ক অন্ুশীলনকে প্রাচ্য বিদ্যা আখ্যা দিতে আমাদের সংকুচিত হবার কোনও 

কারণ নেই। আদৌ ইহুদী ও গ্রষটধর্মদ্বয়ের উদ্ভব প্রাচ্যভূমিতেই, যদিও তাদের 
এঁতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্র কালক্রমে মধ্যপ্রাচ্য থেকে পাশ্চাতা জগতে 

স্বানাস্তরিত হয়েছিল। প্রীচ্যবিদ্ভান্ুশীলনের সংজ্ঞা যদ্দি সংকীর্ণ অর্থে 'ভারত- 

গবেষণা”তে সীমিত না রেখে কিঞ্চিৎ সম্প্রসারিত করা যাঁয় তাহলে এগুলির মূল- 

তত্বান্থুপন্ধানের উদ্যম অনেকটা তার কোঠাতেই পড়বে । এর জন্য রামমোহনকে 

হিত্র, গ্রীক, লাটিন ও সিরিয়াক ভাষায় কার্ধকর জ্ঞান আহরণ করতে হয়েছিল। 

উক্ত ভাষাগুলির মধ্যে হিক্রই তাঁর আয়ত্ত হয়েছিল সর্বাধিক, এবং জীবনের 

শেষ পর্ধেও হিক্রর চর্চা তিনি অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। তার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং 

ইংলগুগমনে একই জাহাজে সহযাত্রী জে. সি. সাঁদারল্যাণ্ডের ম্ৃতিকথা থেকে 

জান৷ যায় রামমোহন জাহাজে দিনের অধিকাংশ সময় সংস্কৃত এবং হিক্র গ্রস্থাদি 

পাঠ করে কাটাতেন।&* সমসাময়িক সুত্রে শোন] যায়, জনৈক ন্থপত্তিত ইহুদী 

শিক্ষকের নিকট ছয় মাসের মধ্যে তিনি হিক্রভাষা আয়ত্ত করেন ।৪*ক 
হিক্রতে অধিকার অর্জন তার পক্ষে অপেক্ষারুত সহজ হয়েছিল, কেননা! 

তিনি ছিলেন আরবীতে বুৎ্পন্ন এবং সেমিটিক গোত্রভুক্ত এই. ছুই 
ভাষার পরম্পর-সন্বন্ধা অতি নিকট। 52001) 4১০6৪] গ্রন্থে একস্থলে 

ভাষাছ্বয়ের প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর অন্তর্দষ্টি সহকারে তিনি আরবীকে 
বলেছেন 4521550 176015ত7? 18৬. 51159] 4১6৪1” গ্রন্থটি পাঠ করলে 

দেখা যায় জন পার্কহাস্টের হিক্র অভিধান"*ক ছিল তার নিত্যসহচর | 

উল্লিখিত অন্যান্য ভাঁষাগুলিতে॥ তাঁর দখল ছিল অপেক্ষাকৃত সীমিত, এগুলিতে 
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লেখা ইহুদী ও খ্রীষ্টধর্মদ্বয়ের প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ এবং টাকাভাষা পাঠ করবার 
পক্ষে উপযোগী । ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার [6 "10765 পত্রিকার 

সম্পাদক ম. দা'কোস্তা বামমোহনের জীবনীর যে-সব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন 
ত্দন্যাঁয়ী রামমোহনের লাঁটিন শিক্ষক ছিলেন রিচার্ড (51100) নামক 

জনৈক ইংরেজ স্কুলশিক্ষক ।*খ ছুর্ভাগ্যবশত তার গ্রীক-শিক্ষকের নাম 

জানা যায় না। বাইবেলের প্রাচীন ভাগ (010 76509001010 মল 

হিক্রতে তিনি হ্চ্ছন্দে পাঠ করেছিলেন; এবং সেই সঙ্গে খ্রষ্টপূর্ব যুগে 

“সেপ্তয়াজান্ত” (562:9881)) নামক এই গ্রস্থের গ্রীকে যে অনুবাদ হয়েছিল 

গ্রীক ভাষার মাধামে তার সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। বাইবেলের নবীনভাগ 

(বত 6508706170) তিনি মূল গ্রীকে অধায়ন করেছেন। তার বাবহৃত 
বাইবেলের ইংরেজি সংস্করণ প্রধানত ছুটি,_রাজা প্রথম জেমসের রাজত্বে 
প্রকাশিত প্রামাণিক ইংরেজি অনুবাদ (000011560 ৬275101), এবং 

ইংরেজ ইউনিটারিয়ান সম্প্রদায়ের ধর্মযাজক বেভা: টমাস বেল্শাম সম্পাদিত 
[070580 65101) ০৫ 075 6 16509006196 (১৮০৮ )। ইহুদী 

স্থৃতিশান্ত্র “তালমুদ' (:210700) রামমোহন ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন 
বলে মনে হয়। হিলেল (71161), ওন্কেলস্ (070056195), জোনাথন 

(00178099812) প্রভৃতি প্রাচীন ইহুদী শান্ত্ব্যাখ্যতা ও শান্ত্রান্থবাদ ক শাস্ত্রের 

“তজুম্” নামক অংশের প্রণেতা )গণের মূল রচনার সঙ্গে ভার ঘনিষ্ঠ পরিচয় 

ছিল এবং সে-সব আকরগ্রস্থ থেকে তাকে বার বার উদ্ধৃতি দিতে দেখি । এই 

সুত্রে জোনাথন প্রণীত "ভঙ্গ" (ন8:4402)-এর স্ধদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত যে 

দুর্গভ সংস্করণটি তিনি ব্যবহার করেছেন তা! হল 16118750100 01 00920201021, 

0)6 01181158]1 86015ত [625 0082002 আট) 006 ১60009£), 

551190০৪100 £১1810 0:21051260105 5201) 25001019915160 চএ10) & 

[900 10650016050010 (09101190060 ৮5101500055 7২05 ০:060 1070002. 

1656)18*গ এই ভাবে নিজের প্রয়োজনমত প্রতিক্ষেত্রে মূলের সঙ্গে মিলিয়ে 

তিনি ইন্থুদী এবং গ্বরীষ্টীয় শান্ত পাঠ করেছেন ; +98০০:5৫ /0068]7 ও 401081 

40621 গ্রস্থদ্বয়-এর অসংখা নিদর্শন ছড়ানো আছে।"? খ্রীটমসংঘের 

এঁতিহাঁসিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান ছিল যথেষ্ট অগ্রপর, এবং এই বিষয়ে 

যে গ্রস্থখাঁনির তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন সেটি হল মোশেইম রচিত 
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7:০০169178009] [7156075 1৮ এই প্রসঙ্গে না হলেও ডঃ টাইট্লারের সঙ্গে 

্রষ্টধর্ম সংক্রান্ত আর এক বিতর্কে (১৮২৩) তাকে বাঙ্গচ্ছলে গিবনের [9০1১6 

যন [78]1] 01 006 7২000900. ঢ27019116-এর উল্লেখ করতে দেখা! যাঁয় ।8৮ক 

্রস্থথানি তার অধীত ছিল এবং গিবনকৃত শ্রীষ্টধর্মের এঁতিহাসিক ভূমিকার 

সমালোচনা এক্ষেত্রেও তার দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তিকে প্রভাবিত করেছিল, একথা 

সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া বাইবেলের একালের যে সকল 
টাকাকার ও ব্যাখ্যাতাঁর উল্লেখ তিনি করেছেন তাঁদের মধ্য আছেন বিশপ 
মিভলটন ধার [009০60176 ০0 005 06610 41051620011 6০ 

€0০ 0010101500॥ 8৪10 11105080101 06 005 বিজ 65502177610 

(প্রকাশ, লণ্ডন, ১৮৮) তিনি ভাল করেই পড়েছিলেন;** গ্রীস্বাখ 
(01165598017) ;** মিখায়েলিস (20151596115) ;*১ নিউকোম থেেহ্- 

০0236) 7*২ ক্রাউন (3:০3); ৩ জোন্স, (]091555) ;৫৪ জন লক (011) 

[.০০1.6)7৫৫ সার্ল (2116) এবং তার গ্রস্থ 70156 90116571952 3৫৬ 

প্রিঘকস্ (010620য%) ও তত্প্রণীত গ্রন্থ 40070760607 ;৫* লিগুসে 

(11777565) ও তত্প্রণীত গ্রস্থ 96061 ৮০ £1)5 40010985 ) €* ডঃ 

ক্যাম্পবেল (0800796]]) ও তত্কৃত 'গসপেলশ্ততুষ্টয়ের অনুবাদ 7৫৯ 

সলোমন হার্শেল (9০910922015 চ71501)611) ও তৎসম্পাদিত ইহুদী প্রার্থনাপুস্তক 
€ হিক্র ) এবং জান্টিন্স (]050115), বার্নেট (88106) ও জোসেফ 7০56010)- 

কৃত তার ইংরেজি অন্থবাদ ;০ ভড়িজ (1০9৭071186" ;৬১ হুইটবি (ড/11- 

০) ৬২" শ্লিউস্নের (5০1,169) ও তত্রৃত [.6%1001) 017 0) [ও 

নু 55200100১৬৩ ডঃ ওয়েন (01) ১৪ রাফেলিউস (চ২8707061103) 3৬৫ 

এবং জেম্স মাকনাইট (21765 1৯19.0101012106) 1৬৬ 

এই সংক্ষিপ্ধ সমীক্ষা থেকে ইহুদী ও গ্রীষ্টীয় ধর্মশান্ত্র এবং তৎসক্রান্ত প্রাচীন 
ও নবীন সাহিতোর ক্ষেত্রে রামমোহনের অধ্যয়নের বিষয় ও পরিধি সম্পর্কে 
খানিকটা ধারণা করা যায়। রামমোহনের যুগ ও পরিবেশ বিবেচনা করলে 
এতে বিস্মিত ন! হয়ে উপায় নেই। প্রচলিত খ্বীষ্ধর্মের জ্িতত্ববাদ (00117109119- 

17190) তথা যীশুর ইশ্বরতু (9610), সর্বমাঁনবের পাঁপের জন্য যীশুর 

প্রায়শ্চিত্বাচুষ্ঠান (৪:015600130), যীন্ত সম্পাদিত তথাকথিত অলোকিক ক্রিয়া- 

কলাপ (021080165), প্রমুখ মত ও বিশ্বাস তিনি অনায়াসে শান্্ীয় প্রমাণ দিয়ে 
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খণ্ডন করেছেন। ইহুদী শান্্, ওল্ড টেস্টামেপ্ট থেকে ডঃ মার্সম্যাঁন কর্তৃক 

ত্রিতত্ববাদ নিষ্কাশন করবার প্রচেষ্টাকে 96০00 6৪81 গ্রন্থে নিবাকরণ 

করতে তাকে মোটেই বেগ পেতে হয় নি।৬** “নিউ টেস্টামেণ্ট বিষয়ক 
আলোচন] প্রসঙ্গে ১০০০০৫ 4১006৪] ও চ109] 07568] গ্রস্থদধয়ে গভীর 

শান্তজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এঁতিহাঁসিক দৃষ্টিতে পঙ.ক্তি বিচারের মাধামে 
অর্থসঙ্গতি স্থাপনের (01507108] 6৪515) আশ্চর্য ক্ষমতা । [1706196- 

067) 2170 1300-007)6975915 পত্রিকার সম্পাদক ( ১৮৯০-৯২ ) বেভা: 

এফ. হারবার্ট, স্টেড, যিনি শ্রীমতী কলেটকৃত অসম্পূর্ণ রামমোহন-জীবনী সম্পূর্ণ 
করেছেন, এসম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, “006 0)60)0৭59 0£ €0০051- 

101) 01 01051711700 216 10701610006) 11081) 01096 0৫ 109 

05171150171) 001907)6100,.,,.. 006 ৪০000911)091)05 ড/1)101) 1) 51905 

10) 776016জ7 200 06615 800 আট) €009516075 116619 016 

15 5018510611176 1015 20020602105 11006 1655 01381) 10215611005 1৮৯৮ 

সাম্প্রতিক একজন আযামেরিকান গবেষকের সমালোচনাতেও প্রায় একই সুর 
শোনা যায় 2:41 ৪5৩ [২8.0017)017018+5 052 01 11102] 01101651 

01177010165) 1201)6] 177 80581006506 1915 01706 2150 0101191181 101 

0176 007306য6 1) ভা1)101) 106 85 11105) ড51010]) 00906 8. 16615 

055 0 18610178] 66011310116 6০0 1015 ০0115 1৮৬৯ বামমোহনেব গ্ীষ্টীয় 

শাস্ত্রের পউক্তিবিচার ও অর্থসঙ্গতি নির্ণয়পদ্ধতির সঙ্গে ইংলগ্ড ও আমেরিকার 

সমকালীন একতত্ববান্দী (0 21691197)) শ্রীীয় সশ্প্রদ্বায়ভূক্ত পণ্ডিতদের গবেষণা- 
পদ্ধতির কিছু সাদৃশ্য আছে। এট] আশ্চর্যের বিষয় নয়, কেননা! ১৮১৮ সাল 

থেকে ইংলগ্ডের ও ১৮২১ থেকে আমেরিকার ইউনিটারিয়ান সম্প্রদায়ের সঙ্গে 

তার যোগস্থত্র স্থাপিত হয়েছিল ।** 
কলিকাতা! এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত যে তিনজন 

প্রাচ্যতত্ববিদের কীত্তির প্রতি রামমোহন বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন তার] হলেন 

সার উইলিয়ম জোন্স্ হেন্রী টমাস কোলক্রক ও হোরেস হেম্যান উইলসন | 
এদের মধ্যে জোন্স.কে ব্যক্তিগতভাবে জানবার স্থযোগ তার হয়নি ধরে নেওয়! 
চলে, কেননা তিনি জীবনে স্থপ্রতিষিত হবার পূর্বেই ১৭৯৪ গ্রীষ্টা্ধে জোন্দের মৃত্যু 

হয়। নিজ রচনার কয়েক স্থলে তিনি জোন্সের গবেষণার সাহায্য নিয়েছেন। 
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১৮২৭ খ্রীষ্টাৰে প্রকাশিত £& 71818515010] 11000506115 0£ ৪. 901851016 

7০6 1100107076 00০ 101511)6 ৬৬০:51)19 পুস্তিকার উপসংহারে তিনি 

জোম্স, কৃত গায়ন্রীমন্ত্রের ইংরেজি অন্ুবাদটি যথেষ্ট প্রশংসা সহকারে সম্পূর্ণ 
উদ্ধত করেছেন ও এই সুজ্রে জোন্সের পাণ্ডিতা ও মনীষার প্রতি অকুঠ শ্রদ্ধা 
নিবেদন করেছেন 17১ 5525 0002 [২1605 01 0০ চ737০93 ০ €া 

1005507] 191015609 ৪ ০০010175 600১6 1.0 0£1736167] (প্রকাশিত 

১৮৩০) গ্রন্থে তিনি জোন্দকৃত মন্থুসংহিতার ইংরেজি অনুবাদ প্রয়োজনমত 

ব্যবহার করেছেন এবং ভূমিকায় এই অনুবাদের নিকট কৃতজ্ঞতার সহিত 

খণ স্বীকার করেছেন। ১৮৩১ সালে ইংলগ্ডে প্রকাশিত সতীদদাহবিবোধী 

পুক্তিকা 90206. [২2108115 1) ড117015801077 01 002 [২5901001012 

10955620 75 006 30৬61101061) 01 36107881 117) 1829 ৪00115171776 0106 

[18০6০5 0£ চ210816  980218059 1) [17019 গ্রন্থের ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম ও 

দশম অনুচ্ছেদেও জোন্সের উক্ত অন্ভুবাদ ও তৎ্সংক্রান্ত মন্তব্য শ্রদ্ধার সহিত 

উদ্ধাত।*ং অপিচ লক্ষণীয় পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটির প্রশ্ণের উত্তরে প্রদত্ত 
সাক্ষর ভূমিকাস্বরূপ লিখিত 70:61107110215 [২60)81105--131166 91201 

01 0006 4১170161706 2100 1৬100011) 1301001)091163 2150 17156015 ০0£ [17018 

( ১৮৩২ ) অংশে তিনি জোন্স কত মন্ু, ছিতীয় অধাঁয়ের ২২ সংখাক শ্োকের 

অনুবাদ কুল্ল,কভট্রের টাকার সাহাযো সংশোধন করতে দ্বিধা করেন নি। 

শ্পলোকটি এই £ 

আসমুদ্রাত্ব, বৈ পূর্বাদাসমূদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ। 
তয়োবেবাস্তরং গিধ্যোরাধাবর্তং বিদুবু্ধাঃ | 

এক্ষেত্রে জোন্সের ইংরেজি অনুবাদঃ “45 পর 859 0106 6250611) ৪10 2.9 

28189 006 6306109০685, ০০6০০] 002 (০ 00001091105 1050 

10210010160, 1165 0106 0৪০6 ড্য0101) 002 7156 19865 1881760 

4৮758৪52168 1” রামমোহন লক্ষ্য করেছেন, এতে শ্লোকার্থ পরিষ্কার হয়নি । 

টাকাকার কুলুক মূল শ্লোকের “তযোরেবাস্তরং গিধ্যোঃ অংশটিকে ম্পষ্ট করবার 

উদ্দেশ্যে “এব স্থলে চ' প্রয়োগ করে ব্যাখা করেছেন “হিমবদ্ধিন্ধায়োশ্চ 

যন্মধ্যম্ । রামমোহন জোন্সের সমালোচন। প্রসঙ্গে বলেছেন £ 11) 11015 

0512519810101) 0: 01015 0858£6 17 ৬/1111910) 79065 175 03100178 

২৩৩৬ 



0 16661 60 0065 5020006190515, ড913101) 50050000558 006 ০0019. 

06 01021 101 16081 1785 00005 0৪0518050. 005 0955886.. ** 115 

120)06060 0106 08.558£6 0050016 16 00 19115 1011)061116016। 

তিনি স্বয়ং যে সংশোধিত অনুবাদ দিয়েছেন তা এই £ 706 19705 15178 

29 691 25 006 28506172100 25171 8.5 0006 ৮6906] 00501)5 ৪150 

০০০০1) 0) 10901762109 1050 12910101860 (1017091958. ৪1)0 

ড101)52) 215 001) 00 006 আ155 5 00 [8006 ০01 

4১58581081৩ সন্দেহ নেই এই অন্থবাদ অপেক্ষাকৃত মূলান্গগ ও স্পষ্ট। এব 

থেকে প্রমাণ হয় প্রাচীন গ্রন্থপাঠে রামমোহন অসাধারণ সুক্ষদর্শা, এবং 

পাশ্চাত্য গবেষণার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও তিনি তার অন্ধ অনুসারী নন। 

ইংলগ্ডে অবস্থানকালে অভিনেত্রী ফ্যানি কেম্বলের সঙ্গে রামোহনের আলাপ ও 

অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল এবং শ্রীমতী কেম্বলকে ভারতীয় নাটারচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন- 

স্বরূপ তিনি উইলিয়ম় জোন্স, কৃত কালিদাসের “অভিজ্ঞানশকুস্তলমূ'এর ইংরাজি 

অন্থবাদ উপহার পাঠিয়েছিলেন; এর পূর্বে শ্রীমতী কেম্বলের নিকট থেকে তিনি 
পেয়েছিলেন শেক্সগীয়বের “মার্চে অব ভেনিস"-শেকৃষগীয়ারের নাটকাবলীর 

মধ্যে যা তখন পর্যস্ত রামমোহনের অপঠিত ছিল।"* প্রাচ্যবিদ্ভাঁচর্চার ক্ষেত্রে 
জোন্সের স্বপ্রধান কৃতিত্ব সম্ভবত ইন্দো-ইউবোপীয় প্রেক্ষাপটে সংস্কৃত ভাষার 
এতিহাসিক গুরুত্ব সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে ঘোষণা । এ বিষয়ে তার উক্তি 
অবিস্মরণীয় হয়ে আছে 2 71065 5277507 181760865 17805551102 168- 

৪1101700105, 15 012 আ০01)061%0] 50:0০606 7 10015 061:6200 0081 

006 07661, 00075 ০0010085 01081) 0১ 7265 2100 00016 63015151- 

061$ 7:65160 01527) 10106], 60 08211775609 0000 01 00617 ৪. 

90:01)821 8:60110165১ 0001) 11 002 10065 0৫ %8105 ৪15 11) 006 01003 

0 £810010080 0091 ০০] 00551015 18৪ 10621) 000900০60 ৮% 

৪০০1061)0; ৪9 90015 11)0660, 0008 190 0171109109£6 50910 23.81011)6 

0১67) ৪1] 01066, %/100006 05611551738 (06100 00 13256 90191)8 (70100 

50106 ০010001) 500106 17101) 06117905750 10175616155 1৫ 

জোম্মের এই ভাষণ সংস্কৃত ভাষার মাহাত্মা সম্পর্কে বিশ্বের পণ্ডিত সমাজকে 
সচেতন করে ও সংস্কৃত সাহিত্য ও ইন্দোইউরোপীয় ভাষাতত্বচর্চায় নূতন পথের 
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ইঙ্নিত দেয়। রামমোঁহনের সংস্কৃতচর্চা অগ্রসর হয়েছিল দেশীয় ধাবায়, যে পথ 

সম্পূর্ণ ভিন্ন ; কিন্ত তবুও জোন্দের উক্তির প্রেরণ! তার অস্তরকে স্পর্শ করেছিল। 

এর প্রকাশ লক্ষা করা যাঁয় সংস্কৃত ভাষা সংক্রান্ত তার দুটি উক্তিতে। ডঃ 

টাইট্লারের সঙ্গে বিতর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলছেন £ €***৮৪গ্00 60 006 

00653 0£ ৬/150017) এ 17052 8011] ৪. 101)110950101)10981 800 ০0010113 

171160766০৫ 001 01), ড71)101) 015011)001191)25 115 8010 06321 

1776101705 ড৮1)0 08111006 8%1595 5০161)6190 01 2195118.06 10685 /101)- 

00 0০৮09110002 17106018756 0৫ 00161150615. 1৮৭৬ অন্যত্র তিনি 

সংস্কতকে আরও স্পঞ্জ করে বলেছেন 2 40186 0: 006 001:550 800 10090 

720017115 10177060. 17106001525 11) 0)০ ৮০110 1৮"৭ সংস্কৃত সম্পর্কে 

সমগ্র বিশ্বের পটভূমিতে এই আত্মসচেতন মনোভাব সেদিন কোনও দেশীয় 

পশ্তিতে সম্ভব ছিল না। এ দৃষ্টি আধুনিক, - এটি জ্ঞানরাজো সঞ্চারিত 
করেছিলেন একদল পাশ্চাত্য জিজ্ঞান্থ, উইলিয়ম জোন্স ধাদের অগ্রণী । 

কোলক্রকের সঙ্গে বামমোহনের বাক্তিগত পধিচয় ছিল এবং তাদের 

যোগাযোগ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই 
স্থাপিত হয়েছিল, এমন অঙ্ুমাঁনের পক্ষে যুক্তি আছে সে কথা পূর্বেই বলেছি। 

এই সম্পর্ক রামমোহন আম্ৃত্া বজায় রেখেছিলেন। সে-যুগে ভারত- 

গবেষকগণের মধ্যে কোলক্রককে নিবিবাদে শ্রেষ্ঠ বল] যায়। এই ক্ষেত্রে 
তার পাণ্ডিতা কেবল যে নর্বতোমুখী তা নয়, অধিকস্ত তাঁর বন্বিস্তীর্ণ 

গবেষণ প্রায় সবত্র রোমান্টিক কন্সনামুক্ত এক বস্তনিষ্ঠ, যুক্তিনির্ভর, বিচারশীল 
মনের স্পর্শে সপ্ভীবিত ও সমৃদ্ধ। এই কারণে প্রথম যুগের ইউরোপীয় 
প্রাচ্তত্ববিদ্গণের মধ্যে তাকেই প্ররুতপক্ষে আধুনিক ভারত-গবেষণার ভিত্তি- 

ভূমিনির্মীতা গণ্য করা যায়। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্ধে “এসিয়াটিক রিসার্চেস্, পত্রিকায় 
প্রকাশিত “বেদ'সম্পর্কে তার স্থপ্রলিদ্ধ নিবন্ধ উত্তরকাঁলের পাশ্চাত্য পত্ডিতগণের 

বৈদিক গবেষণার পথিক্ৃত।+* কিন্তু কোলক্রকের গবেষণার সিংহভাগের 
বিষয়বস্ত বেদোত্তর ক্ল্যাসিক্যাল যুগের সংস্কৃত ভাষ! ও সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্র। 

দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ে তার তত্বান্থ- 
সন্ধান ও কৃতকর্মের মাহাত্মাকে যথার্থ স্বীকৃতি দিয়েও একথা বলতে হবে 
ঘে হিন্দু স্বতিশাস্্বিষয়ক গবেষণাতেই কোলক্রকের পাণ্ডিত্য ও প্রতিত! 
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সম্ভবত তুঙ্গ ম্পর্শ করেছিল। উইলিয়ম জোন্সের অনুরোধে বিভিন্ন পণ্ডিতের 
সহায়তায় পণ্ডিতপ্রবর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সংকলিত হিন্দু ্বৃতিশীস্ত্রের “বিবাদ- 
ভঙ্গার্ণৰ' শীর্ষক বিরাট সংস্কৃত নিবন্ধগ্রন্থের '£ 01565 0৫ [11১00 [8 
010 0০091008005 ৪1)0 9050655101)9 9710) ৪ (01010617081 0% 

18891710980) 108211091991501781781) নামক চার খণ্ডে সম্পূর্ণ ইংরেজি অনুবাদ 

(১৭৯৮) এ ক্ষেত্রে তার প্রথম উল্লেখযোগ্য কীতি। ১৮১০ খ্রীষ্টাবে তিনি 

প্রকাশ করেন জীমৃতবাহন কৃত সুবিখ্যাত দায়ভাগ গ্রন্থের ও বিজ্ঞানেশ্বর 
কৃত যাজ্ঞবব্ধ্যম্বতির স্প্রসিদ্ধ, মিতাক্ষরা টাকার 'দীয় অংশের ইংরেজি 
অনুবাদ । বস্কত কোঁলক্রকের এই সটীক ও সমস্তব্য স্থনিপুণ অন্ুবাদগুলি 

হিন্দু ব্যবহারশান্তরকে আধুনিককালে শ্বমধাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে এতদূর সাহাধ্য 
করেছে যে ম্যাক্সম্যুলের তাকে 1581518001 ০£ [7018 আখ্যা দিয়েছেন।*৯ 

১৮০৭ থেকে ১৮১৫ পর্যস্ত তিনি কলিকাতা এসিয়াঁটিক সোসাইটির সভাপতি 

ছিলেন; ইংলগু প্রত্যাগমনের পর নিজের চেষ্টায় ও সমমর্মী বন্ধুবর্গের 
সহযোগিতায় ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্ে সেখানে স্থাপন করেন 2058]  451800 
১০০1০চৈ 0£ 01226 73110917810 17618779 যা ক্রমশ হয়ে দাড়ায় 

ইংলগ্ডে প্রাচাবি্ঠাচর্চার তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। মৃত্যকাল ( ১৮৩৭) 
পর্যন্ত কোঁলক্রক এই সংস্থার [)15060: বা অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

সমসাময়িক পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিদগণের মধ্যে কোলক্রকের প্রতিই রামমোহনের 

শ্রদ্ধা ছিল সর্বাধিক এবং ভিন্ন ক্ষেত্রে কোলক্রকের গবেষণাসমূহের মধ্যে 
তার হিন্দু স্বতিশান্ত্বিষয়ক কাজকেই তিনি সর্বোৎরুষ্ট মনে করতেন। তার 

নিজস্ব হিন্দু আইনসংক্রাস্ত 79585 ০0. 032 1২18005 0£ 00০ 771770003 

0৬6] 4১170650821 [0076105 2000911795 00 006172৬ ০0£ 8217481] 

(১৮৩০ ) ও ইংলণ্ডে প্রকাশিত 90706 [২6008010817 ৬1301585001) ০: 

006 চ১50100012 02556] 05 016 (05610101016 ০06 8617881 11 

1829 2190115101776 056 0:5০002 01 ঢা০03815 980119569 117) [17019 

(১৮৩১) শীর্ষক গ্রন্থ ছু'খানিতে তিনি ঘত্বসহকারে কোলক্রকের দায়ভাগ 

ও মিতাক্ষরাঁর ইংরেজি অনুবাদ ব্যবহার করেছেন-_-যদিও কুত্রাপি সংস্কত- 

মূলকে অবজ্ঞা করেন নি। কিন্তু এখানেও লক্ষণীয় প্রথম গ্রন্থখানির 

পরিশিষ্টে তিনি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও রাধামোহন বিষ্ঠাবাচস্পতির ছুটি টাকার 

২৩৪ 



সাহায্য নিয়ে কোলক্রককুত দায়ভাগের অনুবাদে ব্যক্ত অন্গবাদকের একটি 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ সমালোচনা! করেছেন ।৮*ৎ কোলক্রকের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা! 

সত্বেও তিনি সর্বত্র অন্ধভাঁবে তার অনুবাদের উপর নির্ভরশীল নন। কোলক্রকের 

প্রতি রামমোহনকে প্রকাশে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেখা! যায় লগুনে 

রয়্যাল এসিয়াটিক সোপাইটির দশম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে । ১১ মে 
১৮৩৩ অন্ুষ্ঠিত এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকবার হুযোগ তাঁর হয়েছিল। 

এদিন উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ কোলক্রককে ধন্তবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাবটি 
তিনিই উত্থাপন করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রসঙ্গে 

সে-অধিবেশনের বিবরণে যা পাওয়। যায় তা এই ঃ 10756 [908 [২10 - 

[001)011 [২05 1) 11510 00 00009565 002 ৮০৪ ০0৫ 01১81010300 

[25101001005 09160100156 7:50, 01160001 01 006 9০9০16, 

8810 07926 1025 ০010 1706 ৪1109 1)11056]6 [0 009 50 11000 

568 011)6 1015 10151) 00011701010) 01 1৬], 001610109091565 0819090৪700 

011180021; 1051015106 11)0920. 595, 0180 106 17661 106 21) 

01501) ড/1)0 56900 13161)67 11) 1015 25011080101) 00277) 0020 

৮2102181012 €2001607080. 16 1780. 10178 10661) 6105 090101018০1 

16811750 77117005, 0106 1818. 00561560) 01880 10 23 117)005511016 

(01 70109029819 00 ৪০016 8. 79109600170 8150 2০০01806 101)0%/1650£6 

0£ 005 92.07510010 1907808865 2100 16 85 1. 00912010015615 

0:810319010183 01 0006 70272915226, 2100 006 21265057212, 006 0 

00090 29066100690 001000061)91165 01 1711500182৬ 0£ 1101)6101- 

081)06, 15101) 9156 60915115060. 1910) 06 006 ০09130815 8150 

701০৮০০৫ 00 1010) 026 16 ৪5 00955101601 [50101089185 00 

৪00116 ৪. (60)01686 016 928050110 5008115 501000161061)5156 

81000 ০0005০6 10 0096 0: 002 0801565 0:% [10012,,,,.5, 06 1812 

12100811560, 1015 [00167090155] 01159 জা1]] 1156 9600] 10100 9100 

16 11] 1625৫ 11150 1010) ৪ 16001080018 10101) আ1]] 1890 001 

889'।৮১ কোলক্রকের প্রতিভার যে মূল্যায়ন রামমোহন এখানে করেছেন, 

তার ঘাথার্থ্য আজ প্রায় দেড়শ বছর পরেও কেউ অস্বীকার করবেন না। 
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এই স্থত্রে আর একটি তথ্য উদ্ঘাটিত হুচ্ছে। ১৮৩৩ গ্রীষ্টান্বের ১১ 
মে তারিখে রামমোহন লগুনে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির দশম বার্ষিক 

অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাস্যরূপে, কেন ন]৷ একমাত্র 
একজন সদস্যই অধিবেশনে কোনও প্রস্তাব তুলবার অধিকারী । ুত্রটি 

অবলম্বন করে বর্তমান লেখক লগ্নম্থ রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির দফ তবে 
অনুসন্ধান করেন, কোন লময় থেকে রামমোহন এই সারস্বত সংস্থার সভা 

মনোনীত হন। প্রশ্রের উত্তরে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষ তাকে 
জানিয়েছেন, রামমোহন ১৮২৪ সাল থেকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন। এই 
প্রসঙ্গে মোসাইটির সহকারী সম্পার্দিক৷ শ্রীমতী জিল ডেভিন ১৭ মে, ১৯৭৪ 
তারিখে বর্তমান লেখককে যে পত্র লেখেন তার কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত 

হলঃ [২০5 06081706 2. 15010-16510:61)6 10021001061: 0৫ 01) ১০০1৪ডে 

1) 1824 2170 00176118060 29 5001) 10150] 1830. [1 1832 ৪811 

1833, 106 15 115060 2৪8 ৪. 10621271061. [71)601000906]15 1] 08121900 9170 

01১6 0061)1021:5 1190 101 183]. 3) 1 855110062 0080 95 1)2 ০8176 €০ 
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ইংলগ্ডে রয়্যাল এসিয়াটিক ঘোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর বৎসর থেকেই 
(৬ ১৮২৪) রামমোহনকে তার বিদেশী (80107-1551061)) সদস্য শ্রেণীভুক্ত 

করা হয়। ইংলগ্ডে উপনীত হবার পর তিনি হ্বভাবত সাধারণ স্শ্যরূপে 

গৃহীত হয়েছিলেন । স্থতরাং ১৮২৪ থেকে ১৮৩৩ পর্যস্ত রামমোহনকে আমরা 
রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির লাস্যপ্পে দেখতে পাচ্ছি। রামমোহনের 

পাণ্তিত্য ও মনীষার প্রতি কোলক্রক ও ইংলগ্ডে এসিয়াটিক সোসাইটি 

প্রতিষ্ঠায় ভার লহযোগিবর্গের অকু শ্রদ্ধাই তাদের এই ভারতীয় মনীষীকে 
সভ্যপদে বরণ করে নিতে প্রণোদিত করেছিল সন্দেহ নেই। এর কিছু 
পরোক্ষ প্রমাণও আছে, যথাস্থানে তা উপস্থিত কর] হুবে। যতদুর জান! 
যায় রামমোহনই প্রথম ভারতবামী যিনি এই সন্মান লাভ করেন।*২ 

প্রসঙ্গত বলে বাখ। উচিত গ্রীমতী ডেভিসের পত্রান্ছলারে সোসাইটির ১৮৩১ 

সালের সভ্যতালিক1 খুঁজে না পাওয়া গেলেও রামমোহন যে সে-বছরেও, 
উক্ত সংস্থার সভ্যপদদে ছিলেন তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে লগুনে 

২৪১, 
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চার্লস উইলিয়ম উইনকে লিখিত সত্তার ১৬ এপ্রিল, ১৮৩২ তারিখের পত্র 

থেকে যেখানে রামমোহন উল্লেখ করেছেন, বিগত বৎসরে ( ১৮৩১ ) অনুষ্ঠিত 

রয়্যাল এসিয়াটিক সোঁসাইটির ভোজসভায় তিনি প্রথম মিঃ উইনের সঙ্গে 

পরিচিত হন ।৮৩ . 
সমকালীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কলিকাতা এসিয়াঁটিক সোসাইটির 

সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত অপর ধার সঙক্ষে রাঁমমোহনের এক কালে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
স্থাপিত হয়েছিল তিনি হোরেস হেম্যান উইলসন। ইস্ট ইপ্তিয়া কোম্পানীর 

চিকিৎসক হয়ে প্রথম উইলসন ভারতে আসেন ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং উত্তর 

কালে কলিকাতা মিন্টের “ডেপুটি এসে-মাস্টার, পদ লাভ করেন। দীর্ঘ 

চব্বিশ বৎসর ভারতে বাস করে উইলসন পূর্বস্রী উইলকিন্দ, জোনস্, কোলক্রক 

প্রভৃতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সংস্কৃত শিক্ষা করেন ও ক্রমশ সংস্কৃত সাহিত্যের 

নান! শাখায় স্বকীয় গবেষণ! ছারা ভারততত্বজ্ঞরূপে স্থপ্রতিষ্ঠিত হন। দীর্ঘকাল 

তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । ১৮৩২ সালে 

তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কতের প্রথম বোডেন অধ্যাপক নিযুক্ত হন 
এবং ১৮৩৬এ ইত্ডিয়া অফিসের গ্রস্থাগারিকপদে যোগ দেন। ইংলগ্ে 

বয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকাল (১৮২৩) থেকেই উইলসন 

তার সভ্য ছিলেন ও ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কোলক্রকের মৃত্যুর পর তিনি এ 

সংস্থার 101:5060: বা অধাক্ষ মনোনীত হয়েছিলেন। কলিকাতায় সরকারী 

মহলে শিক্ষাবিদ্রূপেও উইলপসনের প্রতিষ্ঠা ছিল। ১৮২৩ সালে স্থাপিত 
061)621:8] 00101001066 06 005]1০ [07)50006010-এর তিনি ছিলেন 

সম্পাদক এবং এই স্থৃত্রে হিম্থ কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের পরিচালন ব্যাপারেও 

তাঁর যথেষ্ট কর্তৃত্ব ছিল। উইলসনের গবেষণা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের 

বৈদিক ও বেদৌত্তর ক্লাসিক্যাল-_ছুটি পর্বেই সম্প্রসারিত, যদিও একথা 

প্বীকার্ধ ক্লাসিক্যাল পর্বের প্রতি তার আসক্তি ও প্রবণতা ছিল লমধিক। 
তিনি সংস্কৃত কাব্যনাটকের বীতিসঙ্গত আলোচনা করেন, পুরাণসাহিত্যের 
'অন্ুবাদে ( বিষুপুরাণ ) ও বিশ্লেষণে ( বিষুঃ, অগ্নি, বাস, ব্রক্মবৈবর্ত, ক্রহ্ধ ও পয 
পুরাণগুলির ) মনোযোগী হন কহলনকৃত “বাজতরঙ্গিণী” অবলম্বন করে কাশ্মীরের 

ইতিহাস বর্ণনা করেন, কোনও কোনও হিন্দু দর্শনপ্রস্থানের অন্থুবাদ্দ ও হিন্দু 

ধর্মসশ্প্রদায়গুলির বিবরণ সংগ্রহ করেন এবং ভারতীয় ক্ষোদিত লিপি ও 

৪২ 



মূদ্রারও চর্চা করেন। বৈদিক গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান কাজ সায়নের 
ভাত অবলম্বনে তিন খণ্ডে খখেদসংহিতার ইংরেজি অন্থবাদদ। উইলসনের 

সংন্কতবিগ্ভা় কোলক্রকের গভীরতা! ও বিচারশীলতা না থাকলেও ব্যাপকতা 
ও বৈচিত্র্য যথেষ্ট ছিল। অনুশীলনের অপরাপর ক্ষেত্রের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় 

ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে উইলসনের জীপ্রহ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তাঁকে 
রামমোহনের ঘনিষ্ট করে তুলেছিল। 

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্ধে উইলসনের বিখ্যাত সংস্কত-ইংরেজি অভিধানের প্রথম 

সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শান্ত্রালোচনা ও শান্ত্ান্ছবা্দের কাজে রামমোহন এই 

অভিধানখাঁনি ব্যবহার করে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিলেন। একথা তিনি শ্রহ্ধার 

সহিত স্বীকার করেছেন, ঈশোপনিষদের ইংরেজি অম্বাদের ভূমিকায়, হিন্দু 
উত্তরাধিকার আইন সংক্রান্ত তার ইংরেজি গ্রন্থের পরিশিষ্টে এবং ২৯ লেপটেম্বর 
১৮১৯ তারিখে উইলসনকে লিখিত এক পত্রে ।** প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের 

নানা শাখার মধ্যে রামমোহনের সর্বপ্রধান আলোচ্যবস্ত ছিল ব্রাহ্মণ্য দর্শন, 
বিশেষত বেদাস্তশান্ত্রের প্রস্থানত্রয়-উপনিষদ্ গীতা ও ব্রন্মস্ত্র । তৃতীয় অধ্যায়ে 

সবিস্তারে দেখানে! হয়েছে, জোন্স, কোলক্রক ও কেবীর ছু'একটি বিচ্ছিন্ন 

প্রচেষ্টা বাদ দিলে স্থচিস্তিত ও প্রণালীবদ্ধ ভাবে উপনিষদের আলোচনায় তিনি 

আধুনিক কালে সমগ্র বিশ্বে অগ্রগামী,-এবং ব্রন্বস্থত্রচর্চায় তো তার কালে 

অদ্বিতীয়। তাই সঙ্গত কারণেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতমগ্ডলী রামমোহনকে বেদাস্ত- 
শান্ত্রে তার সময়কার সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিতরূপে মেনে নিয়েছিলেন। উইলসনও 

এ বিষয়ে ব্যতিক্রম নন। তার সংস্কত-ইংরেজি অভিধানের ভূমিকায় অদ্বৈত- 
দর্শনের শ্রেষ্ট প্রবক্তা শংকরাচার্ধের কাঁলনির্ণয় প্রসঙ্গে তাকে ছু'বার রামমোহনের 

নিকট খণ ত্বীকাঁর করতে দেখা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে তিনি বলছেন £ 10, 
[85107 02100507861 ৪ 2110 1017) 2090 9 [?] 00 56815 সাত 

81)8]] 1506 06 £81 2010 002 0000, 200 10, 00160109016 15 

1130117360. 6০ ৫156 11100 87. 21200015 0£ 2০94 1000 56213 3 0013 

1986 15 03৩ 2£6 71210) 005 13610. [32700901200 005১ & 01118216 
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£0110/618 01 9810812. 9৮721016701] 1015 01006 0 00 0019 286, 

1১০ 38605 00 17855 11550. 1960ড16218 006 56%61500 8150. 6181005 

০673007168৮ |৮* অন্যত্র শংকর কর্তৃক তথাকথিত বৌদ্ধ-নির্ধযাতনের কাহিনী 

প্রসঙ্গে উইলসন এই বিষয়ে নিজজ্ঞানের অল্পত ও রামমোহনের পাণ্ডিত্য 
জ্ীকার করে বলছেন £ “4১1000081) 0১০ 799127 96116 20001000655 00৩ 

00817) 06006322774 06155০00107 00 58156818 £১০৮2:5৪ ৪6 

10 0513 0286 ০ 17252 90206 1768301) 0 0180005 15 ৪০০:৪০5 ৭ 

0095৭ £0 16 96০1856 0)6 10110 01781800621 06 006 78$010061 

10 19 06501106025 01171010015 56190152100 001618100, 810 

87028151776 000 105 0571) 111016650 16801175 11) ৬ 6081)01 চ৮০91155 

810 [00176 52056806015 02501000175 01 1২9100170010118 [২০9৭ 12101 
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109 1715 0712 ৮/1:1005.., 1৮৬ এই উক্তিগুলিই প্রমাণ করছে শংকর প্রসঙ্গে 

রামমোহনের সিদ্ধান্তকে উইলসন কত গ্ররুত্ব দিয়েছিলেন। কিছুকাল পূর্বে 
ইত্ডিয়া অফিসে রক্ষিত উইললনের কাগজপত্রের মধ্যে তাঁকে লেখা রামমোহনের 

ছু'খানি পত্র বর্তমান লেখকের আবিষ্কার করবার সৌভাগ্য হয়। আলোচ্য 
বিষয়ের উপর পত্রদ্ধযম় কিছু আলোকপাত করে। ৯ আগস্ট ১৮১৯ তারিখের 

পত্রে দেখা যাচ্ছে, রামমোহন উইলসনকে আশ্বাস দিচ্ছেন, শীত্রই শংকরাচার্ধের 
কাল সম্পর্কে নৃতন উপাদানের সাহায্যে উইলমনের সন্দেহভঞ্জষ করতে 

পারবেন বলে তিনি মনে করছেন। উইলসনের অপর ছুই প্রশ্নের উত্তরে তিনি 

্রহ্মস্ত্র-শংকরভায্তে ব্যবহত “জৈন” ও “অর্ৃৎ শব্দ্ধয়ের উল্লেখ কোথায় আছে 

তার পত্রাংক ও পঙ্ক্তি নির্দেশ করে দিচ্ছেন। বল! বাহুল্য শংকরভাস্বের যে 

সংস্করণ নির্দিষ্ট হয়েছে সেটি রামমোহন কর্তৃক ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা থেকে 

প্রকাশিত সর্বপ্রথম সংস্করণ। ২৯ সেপ্টেপ্র ১৮১৯ তারিখে লিখিত দ্বিতীয় 
পত্রে শংকরাচাধের কালনির্ণয়ের প্রশ্নটির কিছু বিস্তারিত বিচার আছে। 
রামমোহন এখানে বলছেন গরুপবম্পরার ভিত্তিতে বসর গণনাই এই সমস্তা 
পূরণের একমান্ত্র নির্ভরযোগ্য উপায় ; শংকরাচার্ষের সম্প্রদায়তুক্ত আচারধগণের 
পরম্পরার যে ছুটি তালিক1 সে-সময়ে তার হাতে ছিল-_তা পরম্পর-বিরোধী 
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সুতরাং নির্ভরের অযোগা ; কাশীতে তাঁর এক বন্ধুর সংগ্রহ থেকে তিনি বিশ্বাস- 

যোগ্য আচার্ধতালিকা উইলসনকে শীঘ্রই আনিয়ে দেবেন এমন আশ্বাসও তিনি 
দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, সাম্প্রতিক কালে প্রাচীন 
ভারতীয় ইতিহাসের কালক্রম বিচারের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় আচার্ধপরম্পরা ও 

পৌরাণিক বরাজপরম্পরাঁর সাক্ষ্য অল্পবিস্তর লাফলোর সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন 
এফ. ই, পাঁজিটার (20616170 1170191) 17150011551 [180161010) 1,000) 

1922 ), সীতানাথ প্রধান (01)0090010985 01 £১10016156 [17015, 05100068 

1924), হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ( ০175105] [119075 ০৫ 4700160 [ণাও, 

150. 5৫. ০8100081923 ), অনস্ত সদাঁশিব অল্টেকর ( 7:65106176181 

4£১001555) 4১1010810 55061010১ 75170 96551017০৫6 072 1170181 

17150015 0090£6555, 77:090680117£5) 09810069) 1939 0০. 33-77 ) 

গ্রমুখ কয়েকজন বিচারশীল পণ্ডিত। আচার শংকরের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে 

রামমোহনকৃত তাঁর শিষ্যপরম্পরার তুলনামূলক যুক্তিনিষ্ঠ বিচারে এই প্রণালী 
আভাপিত। এটুকুও মনে বাখতে হবে উইলসন রামমোহনের নিকট হতে 

প্রাঞ্ত নির্দেশ অনুসরণ করে শংকরের আবির্ভাবকাল স্থির করেছিলেন ৭৮৮- 

৮২০ খ্রীষ্টাব্ষ। এপর্যস্ত পত্তিতমহলে মোটামুটি এই সিদ্ধান্তই স্বীকুত। 
কোলক্রকও এই প্রসঙ্ষে রামমোহনকে ম্মরণ করেছেন £ 1006 10990 

0150150131)60 90100911850 ০0: 00652 50:28 [ 131:91)17)9,50628 ] 11) 

[0006170 96110801017 19 006 08161018660. 918170818. ১01082 00৩ 

10100100617 0: 2. 56০6 2070178 002 17117025 10101) 15 56 0106 10080 

0:6ড216176,1 10855 1020 8 60100 0008.9101). 01 01300551116 616 

81900015০0৫ 006 20011)616 06501) ) 2150 096 90516061১95 02০18 

510)02 83810011760 170 [35002 17001721558 2100 05 177, 

৬৬1130101৮৮ 

প্রাচাবিগ্যায় স্ুপত্ডিত মনীষীরূপে রামমোহনের খাঁতি সেকালে মান্র 

ভারতবর্ষ ও ইংলগ্ডেই সীমিত থাকেনি, ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও পৌছেছিল। 

তার কিছু সমকালীন সাক্ষ্য সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সামনে আছে। পূর্বেই 
উল্লেখ কর! হয়েছে, ১৮১৬ শ্রীষ্টাবে প্রকাশিত রাঁমমোহনের 70121751501012 ০0: 

৪7) 4১0010800৩7 ০৫ 036 ৬5০৪)৮ ( “বেদাত্বসার'এর ইংরেজি অস্থবাঁদ) 
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জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়ে ১৮১৭ সালে 4১0:00950138 063 ড/6০৪০% নামে 

জেনা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।”* প্রাচ্যশান্ত্রবিদ রূপে ইউবোপখণ্ডে 

রাঁমমোহনের পরিচিতির এখানে স্ত্রপাত। ইংলগ্ডে রয়্যাল এসিয়াটিক 
সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার এক বছর আগে (১৮২২ ) ফ্রান্সের রাজধানী 

পারিতে প্রাচ্যবিষ্তান্ুশীলনের অন্গুরূপ উদ্দেশ্টে স্থাপিত হয়েছিল (সোসিয়েতে 

আসিয়াতিক্? (৩০9০16%6 45190006) | এই সংস্থার সমকালীন ূ ধবিবরণে 

দেখা যায়, এর ৭ জুন ১৮২৪ তারিখের অধিবেশনে ইসলামশান্ত্রবিদ্ বার গ্ভ 

সাসি ও ল্য কৌ দওত্যবিভ রাঁমমোহনকে সংস্থার সম্মানিত বিদেশী সদস্য 

(8950016 ০01:890017081)6) মনোনীত করবার প্রস্তাব উখাপন 

করেছিলেন। প্রস্তাবটি নিয়ে সভায় আলোচন। হবার পর বামমোহনের 

সাস্তপদ লাভের যোগাতা আছে কি না এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য তৎকালীন 

বিখ্যাত বৌদ্ধ শান্ত্রবিদ্, 7,11)009000561018 2. 1:10150016 06 73070013157) 

[7)0167) শীর্ষক গ্রন্থের লেখক, ভাগবত পুরাণের ফরাঁপী অশ্তবাদক, বৈদিক ও 

জরথুশত্রীয় ভাষা সাহিত্যে পারঙ্গম উ্যঝ্যান বুন্ফ, ককেসাস অঞ্চলের ভূগোল, 
ভাষাতত্ব ও সভ্যতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, 'মাগজ1 আসিয়াতিক্” পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা 
সম্পাদক ও 48518 70158106620 ১৮২৩ )-এর লেখক হাইনরিষ, জুলিম়ুস 

ক্লাপরোট ও ম. ল'যাজুয়ানে কর্তৃক গঠিত এক বিচারকমগ্ডলী ( ০০225193100) ) 

নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তী ৫ জুলাইএর অধিবেশনে বিচারকসমিতির পক্ষ 
থেকে ক্লাপরোট এ বিষয়ে সমিতির অভিমত জ্ঞাপন করেন। সমিতি একবাক্যে 

রামমোহনকে 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্*-এর সম্মানিত সদস্যপদ লাভের যোগ্য 

ঘোষণা করেন এবং রামমোহনকে এ পদে মনোনীত কর! হয়। প্রতিষ্ঠানের 

মুখপত্র 'জুর্নাল্ আসিয়াঁতিক্'এর জুলাই ১৮২৪ সংখ্যায় সংবাদটি এইভাবে 
প্রকাশিত হয়েছিল £ “বৈদেশিক সদস্যপদের জন্য প্রস্তাবিত পণ্ডিত রামমোহন 
রায়ের বিদ্যাবস্তাবিষয়ক যোগ্যতা সম্পর্কে বিচারকমগুলীর পক্ষে ম. ক্লাপরোট 

এক বিবরণ পেশ করেন। এ বিবরণে যে সিদ্ধান্ত কর! হয়েছিল সেগুলি 

অধ্যক্ষসভার বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা হয় এবং রামমোহন রায়কে 
বৈদেশিক সদস্য উপাধিতে ভূষিত করা হয় (2. 81900 ৪. 13000 

9:01)2 501000193101) £910 00. 1800070 9৩ 165 00:63 11652165 0 

চ815010 08700901001) [05 01682150600 80:65. 89$0016” ০01006৪- 
গ্ 
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02002081001598 ০0750103108 0৪ ০6 1:80: 80176 80000113658 ৪, 

19 06116180101) 00. ০0775161, ৪61 (6.5 0" ৪830016 ০01::25819010091) 

€9% 0806]:158” ৪. [৪000901001) [2 1৯০ স্থতরাং দেখা যাচ্ছে ১৮২৪ 

সালটি রামমোহনের প্রাচ্যবিষ্ভাবিশারদদ রূপে আস্তর্জাতিক স্বীরুতিলাভের 
ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই বৎসর তিনি ইংলগ্ডের রয়্যাল এসিয়াটিক 
সোসাইটির সাদন্তশ্রেণীতুক্ত হন এবং ফ্রান্সের “সোসিয়েতে আসিয়াতিক'এরুও 

সম্মানিত বিদেশী সদস্ত পদ লাভ করেন। কিন্তু ফ্রান্সে রামমোহনের এই 
সংবর্ধনার ইতিহাস জানতে হলে আমাদের আরও পিছনে তাকাতে হবে। 

সে দেশে বামমোহনের পাগ্তিতখ্যাতি বিস্তারের শুরু উনবিংশ শতকের 

দ্বিতীয় দশকের শেষভাগ থেকে । সর্বপ্রথম ১৮১৯ সালে পাবির “ক্রোণিক 

রেলিজিউজ,' নামক সামগ্িকপত্রে আবে গ্রেগোঁয়ার সংকলিত রামমোহনের 

জীবন, গ্রস্থাবলী ও সম্প্রদায় সংক্রান্ত এক দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাঁশিত হয় ।৯০ক 

অতঃপর “বেভ্যু আপিক্লোপেদিক" শীর্ষক অপর এক ফরাসী সাময়িকপত্রের ১৮২০ 

খীষ্টাব্ধে প্রকাশিত সপ্তম খণ্ডে রামমোহন রচিত আটখানি গ্রন্থ বিজ্ঞাপিত হতে 

দেখা যায়। তারপর দেখতে পাই 'জুর্নাল এাসিয়াতিক্'এর আগস্ট ১৮২৩ সংখ্যায় 

রামমোহন রচিত একাদিক্রমে চোদ্দখানি গ্রস্থের এক তালিকা! মুদ্রিত হয়েছে। 
এ পত্রিকার পরবর্তী অক্টোবর ১৮২৩ সংখ্যায় ম. লযাজুয়ানে 00567861019 
5]: 006100098 00%12£65 06 [.9.00101)81) [২০5 (রামমোহন বায় রচিত 

কতিপয় গ্রন্থের আলোচন! ) শীর্ষক এক বিস্তারিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।৯খ 

“সোসিয়েতে আসিয়া তিক্*-এর সাস্ত ম. ল'যাজুয়ানের এই রচন] রামমোহন সম্পর্কে 
ফরাসী প্রাচাতব্জ্ঞ পত্ডিতসমাঁজের কৌতুহল উত্রিক্ত করে এবং তাঁরা সে বিষয়ে 
যথারীতি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ব হন । এরই ফলশ্রুতি তিন সদস্য বিশিষ্ট বিচারকমগ্ডলী 
গঠন ও রামমোহনকে 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্*এর অম্মানিত বিদ্বেশী সাস্ত পদে 

'মনোনয়ন। ম.ল্যাজুয়ানের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ যখন রচিত হয় তখন পাশ্চাত্য 
জগতে চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দ সবেমাত্র ভারতীয় দর্শন, বিশেষত উপনিষদ 
বেদান্তের প্রতি আকৃষ্ট হতে আরম্ভ করেছেন । কিন্তু তখন পর্যস্ত উপনিষদ বা! 

বহ্মস্থত্রের কোনও প্রামাণিক সংস্করণ বা অনুবাদ ( জোন্স, কোলক্রক, কেরী 

বা ইউরোপখণ্ডে অথমার ক্রান্ক*» প্রভৃতির উপনিষদ অন্বাদের ছু'একটি 
বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ছাড়া ) পাশ্চাতা জগতে প্রচারিত হয়নি । ১৬৫৭ খ্রীষ্টাবে 

২৪৭ 



লমাট সাজাহানের জোষ্ঠ পুত্র দারা শুকোহ কিছু কিছু হিন্দু সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতের 

সহযোগিতায় “সর্র-উপ্-আকবর" বা “সির্ব-উল-আস্রাঁর নামে বাহান্নখানি 
উপনিষদের এক ফাঁস গগ্ান্গবাদ সংকলন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারভে 

ফরাসী পণ্ডিত ও সাধক আঁকাতিল্ ছু পেরে এই ফার্সাঁ সংস্করণের 'উপনেখত' 
( 08997611786) শীর্ষক এক লাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। 

লযাজুয়ানের প্রবন্ধ পাঠে মনে হয় রামমোহন বাঁয় কর্তৃক উপনিষদের সংস্করণ ও 
ইংরেজি অন্গবাদ প্রকাশিত হবার পূর্বে ত্রুটিপূর্ণ এই লাটিন সংস্করণখানিই 
ভারত-জিজ্ঞান্ ফরাসী স্থধীমাজের প্রায় একমাত্র অবলম্বন ছিল। লেখক 

প্রায় প্রতিপদে ছা পেরোর অনুবাদের সঙ্গে রামমোহনের অন্থবাদের তুলনা 

করে চলেছেন। এই তুলনামূলক আলোচনা থেকে দেখা যায়, ক্রুটিপূর্ণ অশ্নুবাদ 
অবলপ্ন করায় সমকালীন ফরাসী পশ্তিতগণের উপনিষদ ও সাধারণ ভাবে 

ভারতীয় দর্শন সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে নান। ভুলভ্রাস্তি ছিল। রাঁমমোহনের 

পাপ্ডতিতাপূর্ণ ও সুগভীর অন্তদূর্টি সম্পন্ন উপনিষদ অনুবাদ ও বেদাস্তদর্শনের 
' আলোচন1 ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রের যথার্থ পরিচয় পাশ্চাতা জগতের সম্মুখে 
উপস্থিত করে ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজের এই সব ভুলক্রটি সংশোধনে সহায়ক 

হয়েছিল এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাদের শ্রদ্ধা ও অন্ুসন্থিৎস1! জাগবিত করেছিল 

সন্দেহ নেই। শান্ত্রালোচনার অন্যতম আধুনিক পথিকত্রূপেই তিনি ফরাসী 
বিদ্বৎসমাঁজের ও বিছ্বংসভাঁর স্বীকৃতি লাভ করেন। বায়মোহনের পাণ্ডিত্য 

ও মনীষা সম্পর্কে ফরাসী বুধমগ্ডলীর যে সশ্রদ্ধ মনোভাব 'সোসিয়েতে 
আনিয়তিক্'-এর সম্মানিত বিদেশী সদন্তরূপে তার নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকাশিত; 

তার আর একটি দমকালীন পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে পূর্বোক্ত 'বেভ্য 
আপিক্লোপেদিক* পত্রের ডিসেম্বর ১৮৩২ সংখ্যায়; এখানে ম. পথিয়ে নামক 

এক পুরাতত্ববিশারদ বামমোহনের [51851801017 06 96518] 7110)0121 

80018, 708558£29 ৪100 স্5 0: 005 ৬০০৪ 2170 ০01 50126 

০018৮0505191 05 010 10181)008171581  606019£5 (প্রকাশিত, 

লণ্ডন, ১৮৩২) গ্রন্থখানির উপর এক হ্থদীর্ঘ সমালোচনা-প্রবন্ধ প্রকাশ 

করেন।*২ তা ছাড়া অন্ততপক্ষে আরও দুজন সমসামদ্ষিক ফরাসী গ্রাচা- 

তত্জ্জের কীন্ডি সম্পর্কে যে রামমোহনের প্রগাঢ় কৌতুহল এবং এদের 
একজনের পক্ষে যোগাযোগ ছিল সে বিষয়ে সুনিশ্চিত প্রমাণ আছে। 
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শেষোক্ত জন হলেন আরবী, ফার্সী, উর্ঘ ও হিন্দী ভাষায় স্থপণ্তিত ও 

ইসলামবিশেষজ্ঞ ম. গার্স্যা ছ্য তাপী। এর সঙ্গে ১৮৩২ খ্রীষ্টাধে পারিতে 
রামমোহনের সাক্ষাৎ হয় এবং তার পূর্ব হতেই দুজনের মধ্যে ইংরেজি ও 

হিন্ুম্থানী ভাষায় পত্র-বিনিময় চলত একথা ছ্য তাসী হ্বয়ং উল্লেখ করেছেন 

ফরাসী ভাষায় রচিত তার হ্থবিখ্যাত হিন্দী ও উহ সাহিত্যের ইতিহাসগ্রস্থে।*৬ 
ইসলামী সংস্কৃতিতে ও হিন্দী-উদ্ু ভাষায় বিশেষজ্ঞ ছ্য তাসীর সঙ্গে ইসলামের 
মর্মজ রামমোহনের ঘনিষ্ঠতার কারণ বুঝতে কষ্ট হয় না। লক্ষ্য করবার বিষয় 
উল্লিখিত গ্রন্থে গ্য তাসী রামমোহন সম্পর্কে যে বিবরণ রেখে গিয়েছেন সেখানে 

রামমোহনকে তাঁর সমকালীন ইংরেজ বন্ধু ও অন্ুরাগীদের একাংশের মত 

্রীষ্টান প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা নেই। তীর দৃষ্টিতে রামমোহনের ধর্মমতের 

অসাম্প্রদায়িকত্ব ও সার্বভৌমত্ব নিভূ্ল ভাবেই ধরা পড়েছিল। ধর্মবিশ্বাসের 
ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ করে স্থফী মরমীয়াদের সঙ্গে রামমোহনের সাদৃশ্য লক্ষ্য 

করেছেন একথাও প্রণিধানযোগা । সম্ভবত রামমোহন ও ছ/ তাসীর মধ্যে পত্র- 
মাধামে ইসলাম ও স্থফীদর্শন সম্পর্কে আলোচন] হয়ে থাকবে, কেন নাছ্য তাসী 

ছিলেন ইসলাম-বিশেষজ্ঞ এবং স্ফীসম্প্রদায়ের প্রতি বামমোহনের অরুত্রিম 

অন্থরাগ ও ফার্সী স্ফীসাহিত্যে তাঁর পাঙ্ডত্যের কথা স্থবিদিত। দুঃখের 
বিষয় একখানি ভিন্ন এই পত্রনিচয় আজও অনাবিষ্কৃত। এর মধ্য থেকে দ্য তাসী 

তাঁকে ইংলও থেকে লেখা রামমোহনের ১ আগস্ট, ১৮৩১ তারিখের একখানি 

পত্র উৎকৃষ্ট হিন্দস্থানী বা উরু রচনাঁশৈলীর নিদর্শন হিসাবে তাঁর হিনুস্তানী 
সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের স্বতন্ত্র প্রকাশিত পরিশিষ্টে মুদ্রিত করেছেন।** এই 
পত্রে স্থফীধর্ম প্রসঙ্গ নেই, কিন্তু এখানে একটি অতিরিক্ত সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। 

ইংলগ্ডে পৌছাবার অল্পদিনের মধোই রামমোহন ফ্রান্সে গিয়ে ্ তালীর 
মধ্যস্থতায় সথবিখ্যাত ফরাসী মনীষী ও সংস্কৃতজ্ঞ আঁতোয়ান লেওনার্ গ্য শেজির 

সঙ্গে পরিচিত হুতে আগ্রহী ছিলেন। শেজি ছিলেন ইউরোপখণ্ডে সংস্কৃত 

ভাষা ও সাহিত্যচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ, ফ্রান্সের রাজকীয় বিদ্যালয়ে (0০011১£6 
[২০5৪] 06 চা৪7১০৪) সংস্কৃতের সর্বপ্রথম অধ্যাপক | কালিদাসের “অভিজ্ঞান 

শকুস্তলম্* নাটকের সংস্করণ ও ফরাঁপী অনুবাদ এবং অমরুশতকের ফরাসী 

অনবাদ তার স্ুপ্রসিদ্ধ কীন্তি। শেজির প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যোর খবর রামমোহন 

রাখতেন এবং স্বভাবত তার লাক্ষাৎ পরিচয় লাভের জন্য উত্হৃক হয়েছিলেন। 
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কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর মনস্কামন! পূর্ণ হয়েছিল কিন! সন্দেহ। কেন ন! ফ্রাঙ্দে 
তিনি শেষ পর্যস্ত যেতে পেরেছিলেন অতি অল্পদিনের জন্য ১৮৩২ সালের শেষ 

ভাগে। এ সালেই শেজির মৃত্যু হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, গ্য তাসীকে 
লিখিত উল্লিখিত পত্রখানি রামমোহন প্রেরণ করেছিলেন ফার্সী ও হিনুস্তানী 
ভাষায় তত্কালীন স্থপরিচিত ইংরেজ পণ্ডিত ডান্কান ফর্বসের মাধ্যমে এব 

পক্গে গ্য তাঁসী ও রামমোহন উভয়েরই ঘনিষ্টতা ছিল। ফরাসী প্রাচাততজ- 

মণ্ডলীর সঙ্গে রামমোহনের যোগাযোগের বিষয়টি সান্ুপুঙ্ঘ আলোচনা করা৷ 
হয়েছে প্রথম পরিশিষ্টে। 

প্রাচাতব্রজ্ঞরূপে ফ্রান্স ছাঁড়া ইউরোপখণ্ডের অন্যন্ত্ যে রামমোহনের 

খ্যাতি প্রসারিত হয়েছিল সে বিষয়েও ছু'একটি প্রমাণ আছে। তার 

4১010100021)0 06 006 ৬০৭৪1/৪-এর জার্মান সংস্করণে (প্রকাঁশ জেনা, 

১৮১৭ ) অন্গুবাদকের যে বিশেষ ভূমিকাটি সংযোজিত হয়েছে সেটির কিয়দংশের 
ইংরেজি অনুবাদ প্রসঙ্গত উদ্ধার করা গেল 21015 ৮€াচ 7056] 0:68056 

19 105 [২8170100171] 1২05৮) 2 1০81760 13:810011) ভা1)0 01802508150 

71061191960 9001) 21) 65661060056 106 ৪.5 18 ৪. 005101019 60 1166 

11) 0080 180£00850,,.,,, বি০ £010006 9য0121700018 15065065521 

6০ 5190 190 101101) 07016. £617011)6 0015 11)0181) 12501020018 

[1001 10] চ01006), 1200080 02 0081) 215 03175 19816 0262 

10806 101)071) 01) 006 5001606 05 70101068198) 01 01)6 161181010 0:£ 

৪. ০০])টোস 10101) 1089 £8.11160 002:8750 01806 11) 006 0009: 

0131% 2158] 2:30. 0০61 001)081011801017 ০৫ 50110 8180 06 091%৭৫ 

তা ছাড়া লগ্ডন থেকে ১৮৩২ সালে প্রকাশিত রামমোহনের পৃর্বোল্লিঘিত 
71805190101) 0৫6 ১৪61৪] 701100109] 90018, 78358228৪70 "6308 

0৫ 06 ৬৪৭৪ শীষক গ্রস্থাবলীর এক সমালোঁচন! প্রকাশ করেন গিল্ডমীস্টের 
১৮৪৭ সালে বন থেকে প্রকাশিত তীর 31011900508 98751001096 ৪1৬6 

1556510505  110101000 5205151100100) 13001095006  ডৈ015 6! 

18196 65501000100) ০1101০1 5020100915 শীর্ষক গ্রন্থে ।»৬ বরামমোহনের 

উক্ত গ্রন্থখানির রর্ডা ফান এনসিঙ্গী কৃত ওলন্বাজ অন্থবাদদ প্রকাশিত 

হয় তার মৃত্যুর পর ১৮৪ ্রষ্টাব্দে কাম্পেন থেকে। অম্থবাদর এই 

৫৬ 



সংস্করণে যে মন্তব্য সংযোজন করেছেন ইংরেজিতে তা এই £ [ ০0181061: 

006 65751200128 0 6019 আ০]10 1)65698817% 2100 ৪৮21) & 095, 

99০852 10 ৫06৪9 7706 012] 52156 ৫01 1) 019091018 0৫6 006 

৪611] 80 10001, 11019616256 100)01508£5 20০000 006 17177005 112 

82112181, 906 2150 101 006 70:01000101) 0£ 00০ 6য66105101 0: 

01011551211 1 08100501875 0602052 006 00155100815 01: ০16155- 

10081) 9711] 06 11) ৪ 10095161010 €9 01500106 ড/10) 31050299 006 ৪1:10728 

5596217050৫ 0102 37917001193, 200 8150 60 10912 8. 18500181012 1092 

0 00610 £0900 2190 2%:81150 ড1:1611755. 1১৮৯৭ লক্ষ্য করবার বিষয় 

উদ্ধৃত মন্তবাছয়ের দ্বিতীয়টিতে মুখ্যত ভারতে খ্রীষটধর্ম প্রচারের ভবিষ্যুৎ সম্পর্কে 
লেখকের আগ্রহ স্পষ্ট হয়ে উঠলেও ত্দানীস্তন ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্বজ্ঞগণের 
আলোচনাঁর তুলনায় বামমোহনের শান্ত্রান্বাদ ও শাস্তব্যাখ্যা যে ভারতীয় 

অধ্যাত্মচিস্তা ও দর্শনের প্রকৃত পরিচয় বহন করে এই চেতনা দুই লেখকের 
মধ্যেই বর্তমান । 

প্রাচ্যবিগ্ভা সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে স্থপ্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতগণের গবেষণামূলক 
গ্রন্থার্দি ছাড়া ভারতবর্ষের ইতিহাঁস সম্পর্কে পাশ্চাত্য লেখকগণের রচনাও 

রামমোহন যত্বপূর্বক অনুশীলন করেছিলেন। পার্লামেপ্টের সিলেক্ট, কমিটির 
প্রশ্নোত্তরে তিনি ভারতবর্ষের রাজন্য ও বিচাঁরপদ্ধতি সম্পর্কে যে বিবরণ দাখিল 
করেন, তার ভূমিকায় ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক ভূগোল ও ইতিহাস 
আলোঁচন! প্রসঙ্ষে তিনি বিশেষভাবে যে সব লেখককে তাদের গ্রন্থসহ উল্লেখ 
করেছেন» তার] হলেন জন ক্রস (41710815 0: 006 7288 [18919 ০0120- 

781)5 60100 0061 65621011510106106 05 006 001581660: 0306617 701129- 

০৪০ 16090 €০ 0)6 01100) 0 092 1,0170018 810. 0102 [2061151) 798 

[73019 (00200805 1707-8, 3 ৬০10065, [,01)007 1810); ডেভিড 

ম্যাকফার্সন (410815 0৫ 00101216156) চ1315610165 2120 725159000--" 

০00 006 2111656 £00001705 60 006 17165667086 0£ 006 01510 

22711910617 17 1801) 20000051178 006 58521)০6 ০৫6 4708:501):8 

চ71800 0£ 0002106:06) ঢ00 ₹01050068, 1805)) সার টমাস রে! 

(মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাঁজনভাঁয় প্রেরিত ব্রিটিশ রাঁজদৃত-_ ]০8::791 
ম 

৫ 



8150 ],56655 ; সম্ভবত রামমোহন ১৭৩২ গ্রীষ্টাৰে চার্চিল কর্তৃক প্রকাশিত 

সংস্করণটি ব্যবহার করেছিলেন ); আলেকপাগডার ভাও (7150075 ০৫ 
[71100051810 11):66 ৬ 01010065 1768-72) ; রবার্ট ও (17190011091 

[79610610501 002 70080] 121010116১0 006 [1০780:05$ 810 

0006. [2081151) 00150561009 11) [1500902.0 2000 1659 98০০70 

701007, 1805)) সার জন ম্যালকম (০০116091 [7156075 ০৫ 
[19019 1017) 1784-1823, 18267 740200017 ০:$ 0200081 117012- 

শুজ0 ড০101063, "1110 01601, 1832) 3 প্তইলম টমাস ফ্রাসোয়া 

রেনাল (4 010119501171081] ৪170 1১091161081] 1715601750৫ 610০ 966616- 

10210052170 01906. 0৫ 50101098175 11) 0106 1850 2.0 ভ/ 256 1180165--- 

091)519660 67000 [17০ 0101701) 05]. 7050212001)0 00 ভ/1101) 19 

৪0090. ৪ ৪20 04 0708199-+4৯ 152৮7৮ 20101010 ভ/101) -"00116001.0175 2150 

10019105% 21001065) 80110109151) 1770---500 501010910) 7,0100012 1783) ; 

জেম্স মিল (453156015০0 711051) 10018? 7) 9০০1)0 7:11001, 912 

ড৬০107085, 1,010) 1820 )। প্রচলিত অর্থে এব প্রাচ্াবি্ভাবিশারদ 

নন; কেউ বা এঁতিহাঁসিক, কেউ বা বিবরণকারমাত্র । কিন্তু সমগ্রদৃষটি গ্রস্ত 
ভারত-ইতিহাঁস রচনার উত্কৃষ্টতর কোনও নিদর্শন তখন বামমোহনের সামনে 

ছিল না। লক্ষ্য করবার বিষয় এই তালিকার মধো [150০5 0৫ 10018 

লেখক স্থবিখ্যাত মাউণ্টস্ট,য়ার্ট এলফিন্স্টোনের নাম নেই। কিন্ত 

এলফিন্স্টোনের সঙ্গে রামমোহনের যে পরিচয় ছিল অন্যত্র তার প্রমাণ আছে। 

ইত্ডিয়া অফিসে রক্ষিত এলফিন্স্টোনের কাগজপত্রের মধ্যে বর্তমান লেখকের 
ছু'খানি পত্র আবিষ্কার করবার সৌভাগ্য হয়েছে £ তার একটি € তারিখ ১৯ মে, 

১৮৩৩) রামমোহন কর্তৃক অজ্ঞাতনামা কোনও ব্যক্তিকে লিখিত ; অপরটি 
(তারিখ ১২ অক্টোবর ১৮৩৩) জনৈক জন ()স্ট্যাচি কর্তৃক স্বয়ং এলফিন্স্টৌনকে 
লিখিত। ছুটি পত্র থেকেই . প্রমাণিত হয়, রামমোহন ও এলফিন্স্টোন 
পরস্পরকে ভাল ভাবে জানতেন। পত্র ছ'খানি তৃতীয় পরিশিষ্টে মুদ্রিত হল। 

অবশ্ঠ এলফিন্স্টোনের স্থপরিচিত “[7190075 ০£ [0019 বামমোহনের মৃত্যুর 

পর ১৮৪১ জালে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু ১৮১৫ স্ত্রীষ্টান্বে প্রকাশিত তাঁর 
8০০০০০০০096 811781020 ০৫ 08801 8130 109 ৫661206180168 
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11 10615185 081621 2100. 10019? শীর্মক গ্রন্থের সঙ্গে রামমোহন সম্ভবত 

পরিচিত ছিলেন, যদিও উপরিউক্ত তালিকায় তিনি এটির উল্লেখ করেন নি। 
তাছাড়া ১৯ এপ্রিল ১৮৩৩ তারিখে ববার্ট ডেল ওয়েনকে লিখিত পত্রে তাঁকে 

আলেক্সাগ্ডার হাাঁমিলটন রচিত “4 ইত 4০০015০৫006 7,85৮ [70165 

(ন্০ ড০0101065, 1727, 9৪০০৫. চ:01007) 1744) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি 

দিতে দেখা যায়।»৯* পাশ্চাত্য ইতিবৃত্তকারদের বচন! তিনি কত যত্রসহকাবে 
অনুশীলন করেছিলেন তার এই জাতীয় বহু নিদর্শন তার গ্রস্থাবলী ও পত্রাবলীতে 
ছড়িয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে অবশ্ত মনে রাখা উচিত সংস্কৃত ও ফার্সাতে 

বুুৎপন্ন হওয়ার দরুণ ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধাযুগের ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
বিষয়ক তথ্য উদ্ধারের কাজে বামমোঁহনের পক্ষে কেবলমাত্র পাশ্চাত্য লেখকগণের 

রচনার উপর নির্ভরশীল হবার প্রয়োজন ছিল না। মূল আকরগ্রস্থগুলির 

পৃষ্ঠাতেও তিনি আবশ্তকমত অবাধে সঞ্চরণ করতে পারতেন । 
দেখা যাচ্ছে তৎকালীন পাশ্চাত্য বিদ্বংসমাঁজে ধর্মবেত্বা ও ভারতবর্ষের 

ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক হিসাবে পরিচিতি ছাড়া প্রাচ্যবিষ্ভায় বুাৎ্পন্ন পণ্ডিত 
রূপে বামমোহনের একটি অতিরিক্ত পরিচয় ছিল। এ মহলে তিনি ভারতীয় 

সংস্কৃতির প্রতিনিধি বলে গণ্য হতেন। এর ছু'একটি নিদর্শনের উল্লেখ কর] 

যেতে পারে । ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে চিত্রশিল্পী শ্রীমতী এস. নি. বেল্নস্ লগ্ডন থেকে 

তার স্বিখ্যাত চিত্রসংগ্রহ গ্রন্থ (৪150177) [জি 21)65-600 18055 [110508- 

0৮০ 0৫131700909 2190 70170176217 1৬101718213 17) 61188] প্রকাশ 

করেন। গ্রস্থখানিতে শিল্পীকর্তৃক সমসাময়িক বাঙালী ও বাঙলার জীবনযাজার 

পাথরে আকা পঁচিশখাশি (২৪4১) এক রঙ্গা ছবির প্রতিলিপি সংক্ষিঞ্ধ 

পরিচিতিসহ স্থান পেয়েছে। চিত্রগুলি লণ্নের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির 
পক্ষ থেকে হ্বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ সার গ্রেতস চ্যাম্পনে হুটন কর্তৃক 

অনুমোদিত হয়। প্রতিনিধিস্থানীয় ভারতীয় মতামত জানবার জন্য সেই 
সময়ে লগ্নে উপস্থিত রামমোহনকে শিল্পী তাঁর চিত্রসংগ্রহ উপহার দিয়েছিলেন 

এবং বিনিময়ে পেয়েছিলেন রামমোহনের নিকট হতে সপ্রংশস স্বীরূতি জ্ঞাপক 

এক পত্র। চিত্রগ্রস্থখানির ১৮৩২ সালের লগুন নংস্করণে হটন ও রামমোহৰ 

উভয়ের বিবৃতিই মুক্রিত হয়েছিল ।১০* এই স্থত্রে রামমোহনের সঙ্গে হটলেন্ 
সৌহার্দ্য প্রসঙ্গটিও উল্লেখ্য । হটন ছিলেন এককালীন ফোর্ট উইলিয়ম 

৫১ 



কলেজের ছাত্র, আরবী, ফার্সী, হিন্দস্তানী, সংস্কৃত ও বাঙলায় পারঙ্গম, 
হাইলেবেরী কলেজে সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক (১৮১৯-২৭) 
'মনুসংহিতা'র সম্পাদক, 7২017757705 ০ 617891]1 0:81200081 € ১৮২১), 

36210759211 ১2160610195 710) 1[817518610175 2150 & ড০০৪এএ 

(১৮২২), ১ 05109855815 062 827708811 8100 [1161151 (১ ২৫ ), 

[01500158215 0361759]1 2150 981)51016  6য0012117)20 11) 2041151) 

( ১৮৩৩) প্রতৃতি গ্রস্থপ্রণেতা এবং লগ্তনের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির 

গ্রতিষ্ঠাতৃবর্গের অন্থতম | অন্যান্স সমকালীন ইউরোপীয় ভাঁরতজিজ্ঞাস্থর মত 
ইনিও যে রামমোহনের প্রতি আকুষ্ট হবেন তা মোটেই আশ্চর্য নয়। ক্বটল্যা্ডের 
জাতীয় গ্রস্থাগারে রক্ষিত হটনকে লিখিত রামমোহনের ২* আগস্ট ১৮৩৩ 

তারিখের একখানি পত্র বর্তমান লেখকের সংগ্রহ করবার সৌভাগ্য হয়েছে। 
সেখানে দেখা যায় রামমোহন হটনের মাধ্যমে তার পূর্বপরিচিত বন্ধু লর্ড 
মুন্স্টারকে ন্বরচিত প্রাচীন ব্রান্মণ্যধর্ম বিষয়ক একখানি গ্রন্থ (নাম অনুক্ত ) 

উপহার পাঠাচ্ছেন। বামমোহনের এই পত্রখানি তৃতীয় পবিশিষ্টে মুক্রিত হল। 
এছাড়া রামমোহনের আরও ছু'খাঁনি পত্রে দেখা যায়, আলেক্সাগ্ডারের ভারত- 

অভিযান কাঁলে ভারতবাসীর ধর্মবিশ্বাস কি ছিল, এই বিষয়ে তিনি একটি 
“অনূদিত নিবন্ধ” ( 0৪:2918607) ) তীর বন্ধুদের পাঠাচ্ছেন। প্রথম পত্রথানি 

২২ আগস্ট ১৮৩৩ তারিখে লগ্ন থেকে মিঃ উডফোর্ডকে লেখ! ; দ্বিতীয়খানির 
(তাবিথ ২৫ আগস্ট ১৮৩৩) উদ্দিষ্ট ব্যক্তি অজ্ঞাতনাম11১১ দ্বিতীয় পত্রে 

'পুরাতত্ব' সম্পর্কে রামমোহনের আগ্রহ অতি ম্পষ্টভাবেই প্রতিফলিত € 4৪ 

৪৬০]: 70681501001 2 106061155 0102 0£ 1011)0 15619 17021655060 

80০0 21000016169, ] 119৮৪ 076 01685012০0৫ 821201718 01০ 2০০020- 

281511)6 02051201010 11101) £1569 217 2.০০001 0৫ 0196 9596200 

০6161181917 01552117076 10 06210058] 110912 ৪6 006 01006 0: 

4১155006100 91586 50 725 5০0 2০০61921506 ০0£ 10) । 

রামমোহন প্রেরিত এই 0515818000টি যে কিলের কার কূত অনুবাদ তা 

জানবার উপায় নেই। যদি এটি আলেক্সাগারের সঙ্গীদের বা উত্তরকালীন 
মেগাস্থেনেস প্রমুখ লেখকগণের মূল গ্রীক বিবরণ থেকে রামমোহন কৃত 
অন্থবাদ হয় তাহলে বামমোহনের গ্রীকচর্চার একটি অতিরিক্ত নিদর্শন হিসাবে 
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এটিকে নিশ্চয় গণ্য করা যেতে পাবরে। কিস্তু এবিষয়ে জোর করে কিছু বল! 

চলে না। তবে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বন্ধুবর্গের পুবাঁতীত্বিক কৌতুহল বাঁমমোহনকে 

যে অনেক সময়ে নিবৃত্ত করতে হত, পত্রছ'খানি সেই সাক্ষ্য অবশ্যই দেয়। 
এইখানে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠবে। রামমোহনের বেদাস্ত- 

বিষয়ক গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হবার পর থেকেই ( ১৮১৫-১৬ সাল থেকে যার 

শুরু )--বিশেষত ১৮১৬তে 4৯110800616 01 006 ৬5৪70 মুত্রিত হবার 

পর- সংস্কৃত শান্ত্রে রামমোহনের পাগ্ডিত্যের খ্যাতি ক্রমশ দেশে-বিদেশে 

পাশ্চাত্য পত্ডিতমহলে ছড়িয়ে পড়ে। ১০২ ক্রমশ কোলক্রক, উইলসন প্রমুখ 
খ্যাতনাম] প্রাচ্যবিশারদ্গণ তার পাগ্ডিত্য ও মনীষা অনুরাগী হয়ে ওঠেন 

এবং আমরা! দেখেছি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্বে তিনি ইংলগ ও ফ্রান্স উভয়ন্তর এসিয়াটিক 

মোঁসাইটির সাশ্পদ লাভ করেন। খ্রীষটধর্ম সংক্রান্ত তাঁর গবেষণা এবং 
তৎ্সংক্রান্ত নাঁন! ভাষাঙুশীলনও সমকালীন পাশ্চাত্য বিদ্বন্মগুলীর বিশ্ময় উদ্রেক 

করেছিল। কিন্তু ১৮১৪-১৫ সাল থেকে ১৮৩০ পর্যস্ত স্থায়ীভাবে কলিকাতায় 

বাম করা সত্বেও এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে জ্ঞানাহ্ছশীলনে ব্রতী থেকেও তিনি 

কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্যরূপে গৃহীত এমন কি প্রস্তাবিত পর্যস্ত 

হলেন না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের 
তৎকালীন অভ্যন্তরীণ চিত্রটি চোখের সামনে রাখতে হবে। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্ে 
হৃষ্ট এই সংস্থায় ভারতীয়রা সভ্যরূপে সর্বপ্রথম প্রবেশাধিকার লাভ করেন ১৮২৯ 

সালে। তার পূর্বে এর সঙ্গে সভ্যরপে নয়, কর্মচারিরূপে সংঙ্ষিষ্ট একমাত্র 
ভারতীয় ছিলেন রামকমল সেন যিনি সুদীর্ঘ কাল এই সংস্থার “নেটিভ 
সেক্রেটারী'র কাজ করেছিলেন।১৩ কাজটি ছিল মৃখ্যত চাদ! আদায়ের এবং 
হিসাবপত্জ বাঁখার। ১৭৮৪ থেকে ১৮২৯ পর্যস্ত কলিকাতার এসিয়াটিক 
সোসাইটি ছিল সম্পূর্ণ স্থেতাঙ্গদের প্রতিষ্ঠান এবং এদের মধ্যে সরকারী 
প্রধানদেরই ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও শানক- 

সুলভ শ্রেষ্ঠত্ববোধ, দত্ত ও উদ্নাসিকতা যে শাসিত সম্প্রদায়ের গ্রতিনিধিদের 
প্রবেশাধিকার দিতে দীর্ঘকাল ইতস্তত করবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। যাই 
হোক শেষ পর্যস্ত ভারতীয়দের জন্য এসিয়াটিক সোসাইটির দরজ! খুলে দেওয়া 
হল, এবং এই প্রতিষ্ঠানের হস্তলিখিত কার্ধবিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে 9 মার্চ ১৮২৯ 
তারিখে সভ্যপদ পেলেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হ্থারকানাথ ঠাকুর, শিবচজ দাস, 
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রূসময় দত্ত এবং রামকমল মেন $-* ৬ মে, ১৮২৯ এলেন মহারাজা! বৈচ্তানাথ 
রায় ;১০ ১ জুলাই ১৮২৯ কাশীনাথ মল্লিক ;১*১ ২ সেপ্টেম্বর ১৮২৯-_যথাক্রমে 

মহারাজা বনোয়ারীগোবিন্দ রায়, আশুতোষ দে, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, 

রাজচন্্র দাস, হরচন্ত্র লাহিড়ী ও শ্ামলাল ঠাকুর ১১*৭ ৭ নতেম্বর ১৮$২-__রাজা 
কালীকুঞ্ণ বাহাদুর ১১০৮ এবং ৯ জানুয়ারী ১৮৩৩ রাজা রাধাকাস্ত ঈদব ।১*, 
১৯ নভেম্বর ১৮৩* রামমোহন ইংলগু যাত্রা করেন। ৪ মার্চ ১৮২৯ থেকে তার 

বিদবেশযাত্রীর সময় পর্বস্ত তের জন ভারতীয় কলিকাত|। এসিয়াঁটিক সোসাইটির 

সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন। এদের মধো প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ 

ঠাকুর ও রামকমল সেনের মত শিক্ষিত, বুদ্ধিমান এবং নান! যোগাতাসম্পন্ন 
বাক্তিরা থাকলেও রামমোহনের মত নান। ভাষাবিদ্, বহুশ্রুত, আস্তর্জাতিক 

খ্যাতিসম্পন্ন মনীষী একজনও ছিলেন না । বেশ কয়েক জন তো ছিলেন শুধুমাত্র 

প্রচুর ধনৈশ্বর্ষের অধিকারী, বাজা-জমিদার পর্ধায়ভুক্ত, সরকারী মহলের অন্ুগ্রহ- 
ভাজন, শিক্ষারদীক্ষায় অতি সাধারণ স্তরের মানুষ, এসিয়াটিক সোসাইটির মত 
একটি বিশেষ প্রকৃতির গবেষণা-সংস্থার সভ্য হবার কোনও যোগ্যতাই ধরতে 

গেলে ধাদের ছিল না। রামমোহনের কলিকাতায় উপস্থিতি কালে তাকে বাদ 

দিয়ে এই শ্রেণীর মানুষদের এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচন করবার মূল 
কারণ উক্ত প্রতিষ্ঠানে ছুই ব্যক্তির প্রভাব। এর! হলেন সোসাইটির তৎকালীন 

সম্পাদক উইলসন ও তার বিশেষ অন্পগ্রভাজন রামকমল সেন। উইলসন 
১৮২৯ সালে সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভ্য নির্বাচনের ব্যাপারে স্বয়ং অগ্রণী 

হয়েছিলেন ।১১ৎ আলোচনাপ্রসঙ্গে ইতিপূর্বে দেখা গেছে রামমোহনের 
পাণ্ডিত্যের প্রতি তার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল এবং ১৮১৯ সাল পর্ধস্ত তিনি 

রামমোহনকে [95 £716)4 ও আধুনিক কালে শাংকর দর্শনের প্রবক্তা বলে 

যথেষ্ট সমীহ সহকারে উল্লেখ এবং নিজের গবেষণায় তার পাহাষ্য গ্রহণ 

করেছেন। কিন্তু এর পর থেকে তিনি উত্তরোত্তর বামযোহন-বিরোধী ধর্মলভা 

গোষ্ঠীর (বিশেষ ভাবে রামকমল সেন ও বাধাকাস্ত দেবের ) অন্তরঙ্গ হয়ে 

ওঠেন এবং ফলত রামমোহনের সঙ্গে তার আত্মিক ব্যবধান হ্ত্ি হয়। 

রামমোহন ও উইলঘনের পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছুটি প্রশ্নকে আশ্রয় 
করে প্রকাশ পেয়েছিল : শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে রামমোহন পাশ্চাত্যপন্থী-__ 
সরকারী ব্যয়ে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিরোধী, উইলসন ছিলেন প্রাাপনথি- 
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দলের প্রধান স্তস্ভ এবং সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের সমর্থক । অপর সমন্যাটি ছল 
সতীদাহ, যে বিষয়ে দু'জনের মধ্যে ছিল দুই মেকর তফাৎ্। রামমোহন 

সতীদাহ, বিরোধী আন্দোলনের নায়ক, অপর পক্ষে উইলমন মনে করতেন 
সতীদাহপ্রথা হিন্দুশান্্সমধিত ও হিন্দু সংস্কৃতির অক্গ-_-এবং সেই কারণে এর 

অমানুষিকতা৷ সত্বেও সরকাবের পক্ষে এই প্রথায় হম্তক্ষেপ করা উচিত নয়। 

এই ক্ষেত্রে রামকমল-রাধাকাস্ত-ভবানীচরণ অধ্যুষিত ধর্মপভাগোরষ্ঠীর যুক্তি ছার! 
তিনি সম্পূর্ণ প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন । ২৫ নভেম্বর ১৮২৮ তিনি সতীদাহ 
বিষয়ে তার মতামত জ্ঞাপন করে বেন্টিংকের সামরিক সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন 

বেনসনকে যে পত্র লেখেন তাতে তিনি সরকারী সতীদাহ-উচ্ছে্দ পরিকল্পনার 
স্পষ্ট বিরোধিতা তো! করেছিলেনই তা! ছাড়া সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলন 
স্থির জন্য প্রাক্তন বন্ধু বামমোহনকে খোঁচা দিতেও ছাড়েন নি £ “076 07: 
০ 11901100915 11) 0910900 10 108৬6. 51611811550. 600200521৬৪ 

05 01582150178 01001208135 01 006 002501558 ৪১0 0111)010163 0: 

006 1611810102১ 1095 10010 & 015616170 06180586101 [ সতীদাহ বিরোধী 

মনোভাব ] 098৮ 00০ ৮৪8০ ৮০০5 0৫ 616 00081810017 ড/1]1] 0015000 11 

096 58006 1170101235101) 2120. 006 00৮ 21:1)0021)6 1085 0 12215175 6 

1706 001 8. 108190:0] 06 55060810155 0৮6 101 00513117009 ৪. 

19186. 1”১১১ দেখা যাচ্ছে উইলসন এখানে প্রকাশ্টে ধর্মস্ভাচক্রের সঙ্গে ক 

মিলিয়েছেন,_রামকমল-রাঁধাকান্ত-ভবানীচরণের মতন তারও দৃষ্টিতে বামমোহন 
বিধর্মী এবং তাঁর সতীদাহ-বিরোধী মনোভাৰ বৃহত্তর হিন্মুজনমতকে প্রতিফলিত 
করে না। কিন্তু এখানেই তিনি থামেন নি। এত সব সত্বেও দতীদাহ-বিরোধী 
আইন যখন পাশ হয়ে গেল তখন ধর্মমভার উদ্ভোগে ১৪ জান্রয়ারী ১৮৩০ 
আটশ স্বাক্ষর সংবলিত এক প্রতিবাদপন্র গভর্নর জেনারেলকে পাঠানে। হল। 

আশ্চর্যের বিষয় এই স্থাক্ষরকারীদের মধ্যে বামমোহনের বিশেষ নেহভাজন 
তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত ও ত্রাক্ষপমাজের আচাধ রামচন্দ্র 

বিষ্যাবাগ্নীশের নামও দেখ! ঘাক্স। উন্লিখিত ক্যাপ্টেন বেনসনকে লিখিত 

জেম্স ক্যালভাবের একখানি তারিখহীন পত্রের ( ১৮৩* জানুয়ারী. মাসের 
কোনও সমম্ে লিখিত ) কয়েক পঙ.ক্কি এই রহন্তে্ন উপর কিছুটা! আলোক- 

পাত.করে £ “] 210. ৪0 00 ৪৪ 0092 8370010815052 90009, 096 
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চাপ দিয়ে বামমোহনের দল থেকে লোক ভাঙ্গানোরূপ পুণ্যকর্মের পৃষ্ঠপোষক 

হলেন উইলসন। তাহলে মোটামুটি ১৮২৮ থেকে ১৮৩০ পর্যস্ত উইলসনকে 

দেখতে পাচ্ছি সতীদাহ প্রশ্নে রামমোহন-বিরোধী ধর্মসভাগোষীর সক্রিয় সমর্থক 
রূপে । বিশেষ ভাবে তিনি ছিলেন রামকমল সেনের মুরুববী। অনুমান করা 

যেতে পারে এই যোগাযোগের সূত্রপাত ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্র ছিল এসিয়াটিক 
সোসাইটি যাঁর সঙ্গে উইলসনের সম্পর্ক আরম্ভ হয় ১৮১০ থেকে এবং 

বাঁমকমল ছিলেন যে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের কর্মচারী | স্থতরাং এই উইলসন- 

বামকমলচক্র যে ১৮২৯-৩* সালে রামমোহনের সোসাইটির সভ্যপদপ্রাপ্থির 
অন্তরায় হবে তা খুবই স্বাভাবিক । জিজ্ঞান্ত হতে পারে,__ছ্বারকানাথ ঠাকুর 
ও প্রীসন্নকুমারের মত সতীদাহ-বিরোধী রামমোহনগোষীভুক্ত ব্যক্তিদের সভ্য- 

শ্রেণীভুক্ত করবার বেলায় সেক্ষেত্রে আপত্তি হয়নি কেন? এর উত্তরে বলা 

যায়, বামকমল সেন প্রমুখ রামমোহনের বক্ষণশীল প্রতিপক্ষগণের দৃষ্টিতে 

দ্বারকানাথ ঠাকুব প্রভৃতি রামমোহনের অন্তরঙ্গ সহযোগিগণ তাদের রাযমোহন- 
ংসর্গদপ মহাপাপ সত্বেও কিছুটা ক্ষমার্হ ছিলেন, কেননা তার! নিজ নিজ 

পরিবারে সনাতন দৈবকর্ম, পিতৃকর্ম, দুর্গোৎসব, কালীপুজা, জগন্ধাত্রীপৃজা 

প্রভৃতি সবই ব্জায় রেখেছিলেন ; কিন্ত রামমোহনকে তার! মনে করতেন 

হিন্দুধর্মবিরোধী কালাপাহাঁড় ধিনি উক্ত সর্বপ্রকার ক্রিয়াকর্ম ও পূজাপার্বণ 

সম্পূর্ণূপে বর্জন করেছিলেন । ধর্মসভার মুখপত্র সমাচা-চন্দ্রিকা' অতি শ্পষ্ট 

ভাষায় রামমোহনের সঙ্গে তার সহচয়বৃন্দের বিশ্বাস ও আচাঁরগত এই মৌলিক 
গ্রভ্দে বর্ণনা করেছেন।১১* হিন্দু সনাতনপন্থীদের এই মনোভাব তাদের 

'আচরণেও প্রতিফলিত। « হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষসভায় এদের ঘোরতর 
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ক্যাপ্টেন বেনসনকে লিখিত জেমূস ক্যাডারের পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা । 
পাুলিপি বিভাগ, নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রস্থাগার, নটিংহাম, ইংলগু। 





প্রতিবাদের ফলে রামমোহন কোনও দিনই প্রবেশাধিকার পেলেন না, কিন্ত 
উত্তর কালে রামমোহনের অস্তরঙ্গ বন্ধু ও তাঁর কার্ধাবলীর সমর্থক হওয়! সত্বেও 
দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকৃমার ঠাকুরকে এই পরিচালক মগ্ডলীতে গ্রহণ করতে 
তাঁদের আপত্তি হয়নি। এসিয়াটিক সোসাইটির দেশীয় সভ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রেও 

হিন্দু কলেজের উক্ত ঘটনার একটি ছোটখাট পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যায়। 

লক্ষ্য করবার বিষয় উভয় ক্ষেত্রেই মাথার উপর উইলসন। এটুকু বিনা ছিধায় 
বলা চলে কোলক্রক বা! হটনের মত নিরপেক্ষ স্থ্ধী যদ্দি এই সময়ে কলিকাতা 
এসিয়াটিক সোসাইটির কর্ণধার থাকতেন তাহলে এই বিচারবিভ্রাট ঘটত না। 
দুর্ভাগ্যের বিষয় কোলক্রকের সোসাইটির সভাপতি থাকাকালীন (১৮০৭-১৮১৫) 
রামমোহন শান্ত্জ্ঞ পণ্ডিত ও মনীষীরূপে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নি, তখন 
একমাত্র 'তুহ.ফাৎ-উল-মুওহাহিদিন এর লেখক হিসাবেই তার প্রধান পরিচয়। 
১৮১৫ শ্রীষ্টাব্ধে “বেদাস্তগ্রস্থ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার খ্যাতির স্ত্রপাত, কিন্ত 

সেই বৎসরই কোলক্রক ভারত ত্যাগ করেন। স্থদূর ইংলণ্ড থেকে তিনি 
রামমোহনের পববর্তা পাণ্ডিত্যকীধ্তির সংবাদ ভালভাবেই রেখেছিলেন এবং 
তার স্বীরূতিম্বপ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি 

প্রতিষ্ঠিত হবার পর বৎসরই তিনি ও তার সহযোগিবর্গ রামূমোহনকে এর 
সদন্ত শ্রেণীভুক্ত করে নেন। 

এই অধ্যায়ের প্রথমে আমরা আমেরিকান লেখক ডেভিড কফের ব্রিটিশ 

পুরাতাত্বিক গবেষণার সঙ্গে বঙ্গীয় নবজাগূতির যোগস্থত্র বিষয়ক যে 

সিদ্ধান্তদ্বয়ের উল্লেখ করেছি সেগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করবার আগে সমকালীন 
প্রচ্যবিগ্ভাবিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে রামমোহনের প্রাচ্যশাপ্ালোচনাঁর কোন্ 
কোন্ দিক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক তার একটি সংক্ষিপ্ত হিলাব নেওয়া 
যেতে পাবে £ র 

(১) রাঁমমোহনের উপনিষদ্-বেদাস্ত প্রকাশ আলোচন] ও ব্যাখা প্রাচ্য- 

বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । তাঁর পূর্বে ছ'একটি উপনিষদের 
বিচ্ছিন্ন অনুবাদ ছাড়া ব্রিটিশ পুরাতত্ববিদ মহলে উপনিষদ্ সম্পর্কে কোনও 
সথপরিকক্পিত গবেষর্ণা আরম্ভ হয় নি। ইউরোপখণ্ডে উপনিষদের আক্যতিল 

ছা পেরে কৃত ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ (ফার্সা থেকে ) লাটিন অন্গবাদই পণ্ডিত 

সমাজের একমাত্র অবলম্বন ছিল। রামমোহন আধুনিক যুগে 'বর্ষন্ত্ের 

১ 



২৬৩ 

গ্রথম ভাঙ্বকাঁর (১৮১৫ )) তাছাড়া তিনি ব্রহ্মচত্রের উপর রচিত দমগ্র 

শাংকর ভায্যেরও প্রথম প্রকাশক €১৮১৮)। কলিকাতা এনিয়াটিক 

সোসাইটির উদ্যোগে উপনিষদ গ্রস্থমালার প্রকাশ আবম্ত হয় ১৮৪৯ থেকে; 

ব্রহ্গস্থত্র এর প্রকাশিত হতে শুরু হয় ১৮৫৪ থেকে । ূ 

৫২) চতুর্থ অধায়ে আমরা দেখেছি, আধুনিক দৃষ্টিতে পুরাণ-তস্বের 

আলোচনাতেও উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহনই অগ্রণী । ১৮১৫ থেকে 

১৮৩০ এর মধোই তার পুরাণ-তশ্ববিষয়ক মন্তব্য সংবলিত শান্ত্রালোচনাগুলি 

প্রকাঁশিত হয়। উইলমন কর্তৃক পুরাঁণসমূহের বিশ্লেষণ শুরু হয় ১৮৩২ 

্রষ্টা্ৰ থেকে এবং বিষুপুবাণের ইংরেজি অস্বাদ প্রকাশ হয় ১৮৪০ 

্রষ্টাবকে। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি পুরাণ প্রকাশ করতে আবম্ত 

করেন ১৮৫৫ থেকে । তম্থের গৃহ আচার ও ক্রিয়াকলাপ বাদ দিয়ে এর 
অদ্ৈতত্বত্ব, উপাসনাতত্ প্রভৃতি দার্শনিক মতকে পরিমাজিত করে আধুনিক 
কালে রামমোহনই প্রথম সর্বপমক্ষে উপস্থাপিত করেন । ত্দানীস্তন পাশ্চাত্য 

পণ্ডিত মহলে তন্ত্র সম্পর্কে জুগুপ্লার মনোভাবই ছিল ।১১৪ সার জন 

উডবরফ্ ( আর্থার এভেলন )-এর উদ্যোগে পশ্চিমে তন্ত্রশান্ত্ের আলোচন! 

আবস্ত হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। 

(৩) খ্বীষ্টীয় মিশনারীদের সঙ্গে বিতর্ক প্রসঙ্গে ইহুদী ও গ্রী্ীয় এই 
প্রাচ্যধর্মছ্য়ের মূলান্ুসন্ধানের জন্য হিক্র ও গ্রীক (এবং কিছু পরিমাণে লাটিন, 
সিরিয়াক) ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে রামমোহন ঘে প্রয়াম করেছিলেন ইতিহাঁস- 
জ্ঞানের গভীরতা! ও প.ক্তি বিচারনৈপুণ্যের দিক দিয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্বের 

ক্ষেত্রে পরোক্ষত তা এক গবেষণাকর্মেরই রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং সেই 
ভাবেই স্বীকৃত হয়েছে। হিন্দু মুসলমান ইহুদী ও খ্রীত্টীয় ধর্মশান্ে ভার পাণ্ডিত্য 
এবং এগুলির মধ্যে একটি সর্বজনীন ভূমি আবিষ্কারের প্রয়াসের দিকে লক্ষ্য 

রেখে প্রাচ্যবিদ্ভাবিদ্ অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়াম্ন তাকে তুলনামূলক 
ধর্মবিভ্যার জনকরূপে অভিহিত করেছেন (2:0১2115 18007915802 ২০5 
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(৪) সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনকে রক্ষণশীল হিন্দু গ্রতিপক্ষগণের 
সঙ্গে যে সংগ্রাম করতে হয়েছিল-_তা পরিচাপ্সিত হয়েছিল প্রধানত ত্রাঙ্ষণ্য 



স্থৃতিশান্ত্রের কতকগুলি বচনকে অবলম্বন করে । এই বিতর্কে রামযোহনকে 

আমরা দেখতে পাই প্রধানত এক তীক্ষধী ম্মার্ত রূপে ।১১* সতীদাহ 
সমর্থকগণ প্রধানত যাজ্জবন্ধ্যস্থতির উপর বিজ্ঞানেশ্বর ( একাদশ শতাবী ) 

প্রণীত মিতাক্ষরা টীকাঁয় এবং রঘুনদ্দনের ( ষোড়শ শতাবী ) শুদ্ধিতত্বে উদ্ধৃত 
'বিষু, ব্যাস, অঙ্গিবা, শংখ, হারীত প্রভৃতি স্বতিকারদের নির্দেশ ও ব্রহ্মপুরাণের 

বচনের উপর তাদের সিদ্ধাস্তকে দাড় করিয়েছিলেন । বামমোহন ম্মার্তগণের 

এ্তিহাগত বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করেই এ দেব, অর্থাৎ বকলমে বিজ্ঞানেশ্বর ও 

রঘুনন্দনের, মত খণ্ডন করেছেন প্রধানত মনস্থির ( ৫. ১৫৭ ) বচন উদ্ধৃত 

করে এবং এই বিষয়ে ব্রাক্ষণ্য শান্ত্রবিচারের এতিহ্াঙ্ছসারে অন্যাগ্ত স্বতিকারদের 
উপর মন্থবচনের প্রামাণিকত৷ প্রতিষ্ঠিত করে। দুর্ভাগ্যবশত মনুস্বতির উক্ত 

গ্সোকের উপর ভাস্তকার মেধাতিথি প্রদত্ত সতীদাহবিবোধী তীক্ষ যুক্তিগুলির 

সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন না ; কেননা মেধাতিথির পঠনপাঠন বাঙ্লাদেশে 
সসে-সময়ে প্রচলিত হয়নি । কিন্তু মেধাঁতিথির মতই শ্রতিবচন উদ্ধার কবে 

তিনি দেখিয়েছেন যে শান্তাহুসারে আত্মহত্যা মহাপাপরূপে নিষিদ্ধ; এবং 

শ্রুতিস্বিতিতে সর্বস্্র সহমরণ বা অন্মরণের গ্যায় কাম্যকর্ম এক বাক্যে নিন্দিত। 

এই বিচারপ্রসঙ্গে বামমোহনের প্রদত্ত ছটি মন্তব্য আধুনিক গবেষকের 
ভূিতে গুরুত্বপূর্ণ: 1১) তার প্রতিপক্ষ কমলাকরের “নির্ণয়সিন্ধু'তে উদ্ধৃত 
মন্বচন সতীদাহর পক্ষে গ্রমাণম্বদপ দাখিল করলে বাঁমমোহন বলেন 

এই বচন জাল; কেনন। বিজ্ঞানেশ্বর তার মিতাক্ষর! টাকায় সতীদাঁহ-সমর্থনে 

এটি উদ্ধৃত করেন নি; দ্বিতীয়ত রঘুনন্দন তার গ্রন্থে প্রাচীন নির্ণরসিন্ধুর 
উল্লেখ করলেও সহমরণপ্রকরণে উক্ত মন্গুবচন সম্পর্কে নীরব । “ইহাতে স্পষ্ট 
বোধ হয় যে এ অশ্রু অদৃশ্ঠ বচন বচন! করিয়! নবীন কোন স্্রীবধেচ্ছু ব্যক্তি 
প্রাচীন নির্ণয়সিম্ধৃতে অর্পণ করিয়া! থাকিৰেন 1১১৭ এই পদ্ধতিতে কোনও 

শাগরন্থের প্রামাণ্য ও কাল নির্ণয়ের প্রয়াস আধুনিক বিচারশীল দৃষ্িগ্রসতে । 
রামমোহনের এই সিদ্ধান্ত যে ঘথাষথ তা বর্তমানে প্রমাণিত । কমলাকর 

ক্কৃত যে “নির্ণ়সিন্ধ' বর্তমানে প্রচলিত 'ত৷ ম্পষ্টত রঘুনন্মনের পন্ববর্তা, কেন না 
সে গ্রন্থে রখুনন্দনের উল্লেখ বর্তমান ; (২) প্রতিপক্ষ সতীদাহ সমর্থনে একটি 
খাখেদ মন্ত্র (১০. ১৮. ৭) উদ্ধৃত করেছিলেন যেটির প্রকৃত পাঠ এই 

“ইমা নারীধবিধবাঃ হ্থপত্ীরাঞ্জনেন সপিশা সংবিশস্ত । অনশ্ররোহনত্নীবাঃ 

হ্১ 



হ্রত্বা আরোহস্ত জনয়ে! যোনিমগ্রে ॥ কিন্তু তিনি দ্বিতীয় পঙ্ংক্তির শেষ 

তিনটি শব্ধ পাঠ করেছেন 'জনয়ো। যোনিমগ্রেঃ 1১১৮ এই ভূল পাঠের: 

উৎস রঘুনন্দনের 'শুদ্ধিতব', যে গ্রন্থ ছিল বঙ্গীয় রক্ষণশীল স্মার্ড পণ্ডিত- 

সমাজের সতীদীহ সমর্থনের প্রধান অবলম্বন ।১১৯ আশ্র্ধের বিষয় 
সতীদাহের হ্যায় নৃশংস প্রথার শ্রোত সমর্থন সম্পূর্ণরূপে এই পাঠবিক্তির 
উপরই নির্ভরশীল ছিল। মূল খখেদের পাঠ ( জনয়ো যোনিমগ্রে ) 

এবং তার উপর সায়নকুত ভাস ( তা অগ্রে সর্বেষাং প্রথমত এব যোনিং 

গৃহমারোহংতু | আগচ্ছংতু ॥ পরীক্ষা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় এই 

মন্ত্র সতীদাহবাচক নয়। বঘুনন্দনের আবির্ভাবের কয়েক শতাব্ধী পূর্ব 

হতেই সহমরণ-সমর্থকগণ স্থকৌশলে এই পাঠ পরিবর্তন করেছিলেন ।১২* 
রামমোহনের কালে বাংলাদেশে মূল খথ্েদ ও সায়ন ভাম্তের পঠনপাঠন 
প্রচলিত ছিল না, স্থৃতরাঁং মন্ত্রটর পাঠ মেলাবার স্থযোগ তার ছিল না। 
কিন্তু শাস্ত্রে গভীর অস্ত্ৃ্টির ফলে তিনি ধরতে পেরেছিলেন, মন্ত্রটি 

সতীদাহবাচক নয়। “সহমরণ বিষয়” গ্রন্থে ১৮৩০ ) তাই তিনি প্রতিপক্ষকে 

স্পষ্ট বলেছেন : * ইমানারীরবিধবা' ইত্যাদি মন্ত্রে সহমরণের বিধি নাই, 
মে কেবল পুরোবর্তা নারীদের অগ্রিক্রিয়াবাদ মাত্র ।” এই গ্রন্থের ইংরেজি 
অন্থবাদে মন্ত্রটর তৎকালীন প্রচলিত পাঠের বিস্তারিত অর্থ বিশ্লেষণ করেও 

তিনি তার উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন এবং সেই সঙ্গে এই পাঠষে 

প্রকৃত না হতেও পাঁরে এমন স্পষ্ট ইঙ্গিতও করেছেন [1013 78359£0 
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রামমোহনের শান্দৃ্তি ঘে কত গভীর" এবং মন ঘে কতখানি 

গতান্ুগতিকতামুক্ত ও বিচারণল এই বিশেষ আলোচনায় তা প্রতিফলিত। 
বস্তত এখানে রামমোহন নিছক দেশীয় ম্মার্ত পণ্ডিত নন, তার দৃষ্টি 
বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আধুনিক গবেষকের । উত্তরকাঁলীন অনুসন্ধানের ফলে 
আবিষ্কৃত উক্ত খথেদমন্ত্রের বিশুদ্ধ পাঁঠ ও তৎসংক্রাস্ত সায়নভাস্য রাঁমমোহনের 

ইঙ্নিতকে লত্য প্রমাণ করেছে। বামমোহনেব গ্রস্থপ্রকাশের ছাঁব্বিশ 

বছর পরে (€ ১৮৫৬) উইলসন এই 'খ্বখেদমন্ত্রটির বিশুদ্ধ পাঠ অবলম্বন 
করে এটি যে সভীদাহবাচক নয় তা প্রতিষ্ঠিত করেন।১২ ছুঃখের 

ক. 



বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি পূর্বস্বী রামমোহনের নামটি উল্লেখ করতে 
ভূলে গেছেন। 

বর্তমান অধ্যায়ের ভূমিকাম্বূপ ডেভিড কফের যে সিদ্ধাস্তগুলির উল্লেখ 
করা হয়েছিল সেগুলির কিছু আলোচনা করে এই প্রসঙ্ষের ছেদ টান! 
যেতে পারে । কফের 91169) 0116100517809 2100 005 8361088] 

6199155819০ গ্রস্থখানির পাঠকের কাঁছে এটি কিঞ্চিৎ আশ্চর্য ন! লেগেই পারে- 

না যে, রামমোহনের সঙ্গে ব্রিটিশ গ্রাচ্যবিগ্ভাগবেষকগণের যোগাযোগ সংক্রান্ত 
তথ্যগুলি প্রায়ই তার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে । অথচ এ বিষয়ে তথ্যের অভাব 
ছিল না। রামমোহন পাশ্চাত্য ভারত-গবেষণাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং 

প্রয়োজনমত স্বীকৃতিসহ ব্যবহারও করেছিলেন, যদিও অন্ধভাবে নয় ; কেন ন! 
দৃষ্টিতঙ্গীতে ও উদ্দেশ্টে পাশ্চাত্য গবেষকগণের সঙ্গে তার পার্থক্য ছিল। 
অপর পক্ষে তার ভাষাজ্ঞান, পাগ্ডিত্য, শান্ত্রচর্চা, শাস্ত্রের অন্থবাদ ও প্রচার 

সমকালীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজের প্রশংসা! ও শ্রদ্ধ অর্জন করেছিল এবং তাঁর 

জীবদশাতেই আস্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে, যেমন বেদাস্ত ও পুরাঁণ-তন্ত্রের পর্যালোচনায় বাযমোহন পাশ্চাত্য পণ্ডিত 

সমাজের অগ্রগামী এবং ইহুদী, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মশান্ত্রের বিচারের ক্ষেত্রে 

তৎকালীন নবজাগৃতির নায়কগণের মধ্যে একক। প্রাসক্ষিকতা থাকা সত্বেও 
ডেভিড কফের আলোচনায় এসবের কোনও উল্লেখ নেই। তার পরিবর্তে 

তিনি বঙ্গীয় নবজাগৃতির উপর ব্রিটিশ পুরাতাত্বিক গবেষণার প্রভাবের চিত্রটি 
যে ভাবে উপস্থিত করেছেন.তা এই £ উইলিয়ম জোন্স, ও কোলক্রক তাদের 

গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছেন বৈদিক সভ্যতার কাল ছিল ভারত 

ইতিহাসের হ্বর্ণযগ। এই যুগে ধর্মে একেশ্বরবাদ ছিল, মুত্তিপূজার অস্তিত্ 
ছিল না, লমাজব্যবস্থা সতীদাহর ন্যায় নিষুর প্রথার দ্বারা কলঙ্কিত হয় নি, 

ইত্যাদি। তাঁদের নিকট থেকে এই “বৈদিক আদর্শ” গ্রহণ করেছিলেন 
রামমোহন ও তাঁর অন্ুবত্তিগণ। অপর পক্ষের উইলমনের গবেষণার বিষয়- 
বন্ত প্রধানত ভারতবর্ষের বেদাস্তোত্বর “মধ্যযুগ” ; তিনিই প্রথম 'পুরাণ' সমূহের 

নিয়মিত আলোচনা করেন এবং সমগ্রভাবে ভার গবেষণা ভারতবর্ষের এই 

'মিধ্যধূীয়” সাংস্ৃতিক মুলযাবোধগুলিকেই বার্খালীমানসে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য 
করেছিল।  রামকগল-রাধাকাপড-ৃত্যয়-তবানীচরণ প্রমুখ রামমোহনপ্রতি- 
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পক্ষগণ আধুনিক কালে এই নব-“মধাযুগীয়” মানসিকতার প্রতীক । বঙ্গীয় 
নবজাগৃতির ক্ষেত্রে রামমোহনের “বৈদিক' আদর্শ অপেক্ষা উইলসন প্রতিষ্ঠিত 
এই 'পৌরাণিক' মধাযুগয় আদর্শই সমধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। 
নবজাগ্রত বাঙালী-মানস এরই সঙ্গে অধিকমাত্রায় একাত্ম হতে পেরেছিল 
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সিদধান্তগুলির পর্যালোচনাপ্রসঙ্গে প্রথমেই লক্ষণীয় ভারত-ইতিহাসের 
ঘুগবিভাগ সম্পর্কে লেখকের ধারণ! অতি অম্পষ্ট। ষ্টার মতে এঁতিহাঁসিক 
অভিব্যক্তির পথে বৈদিক যুগ পর্ধবনিত হয়েছিল “মধ্যযুগ”-এ। পণ্ডিতগণ কিন্ত 
বৈদিক যুগের লমান্তি টানেন মোটামুটি খ্রীপূর্ব দণ্তম শতাবীর অবসান ও 

পূর্ব বষ্ঠ শতাব্দীর আরভের সঙক্ষে সঙ্গে! তারপর ইতিহাসে যে পর্বের শুক 
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তাকে ভাষণ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক থেকে বল! ঘেতে পারে '“ক্লাসিকাল' 
যুগ। ভাঁরত-ইতিহাষের প্রাচীন যুগটি কিন্ত এই বৈদিক ও ক্লামিকাল উভত় 
পর্ব নিয়েই কল্পিত। কেউ কেউ এর সীমারেখা টেনেছেন শ্রীঠীয় সম শতকের 
মধ্যম ভাগে ; আবার কোনও কোনও মতে এই (বৈদিক-ক্লাদিকাল ) প্রাচীন 
এঁতিহ্ের ধারা গ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের অবসান পর্ধস্ত সম্প্রসারিত। সে যাই 

হোক, বৈদিক যুগ-সমাধির সঙ্গে লঙ্গে ভারতবর্ষে মধ্যযুগের আরম্ত এমন অদ্ভূত 
কর্পনা আজ পর্ধস্ত কেউ করেন নি। প্রাচীন ভারতীয় ভাষা, লাহিত্য ও 

সংস্কৃতি সম্পর্কে একালে যে সব পাশ্চাত্য পশ্ডিত গবেষণা করেছেন তার। 

পর্যায়ক্রমে সমগ্র প্রাচীন যুগের দুটি বিভাগ স্বীকার করেন বৈদিক ও ক্লাপিকাল। 
এই ছুই পর্বে সংস্কৃত ভাষাঁরও বৈদিক এবং ক্লাসিকাল ছুটি রূপ প্রচলিত ছিল। 
সংস্কৃত ভাষার মূলত এক হলেও গঠনে, বিন্যাসে ও ব্যাকরণে তার এই ছুই 
রূপের মধ্যে ছু্তর প্রভেদ। বৈদিক ঘুগের অবসানের কাল থেকে 'ক্লাধিকাল' 

সংস্কৃত ভাঁষ| ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে, সপ্তম-অষ্টম খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত এই 

বিকাশধার1 অব্যাহত থাকে । পরবর্তাকালে নানা আঞ্চলিক ভাষা ক্রমশ 
গুরুত্ব জর্জন করতে থাকলেও 'ক্লাসিকাল' সংস্কৃত পণ্ডিতমহলে শ্ান্তরচর্চা ও 

বিবিধ জ্ঞানাহুশীলনের ক্ষেত্রে নিজের স্থান ছাড়েনি। পূর্বের কয়েক শতাম্ী 

ধরে গড়ে ওঠ! প্রথাসম্মত স্থিবীক্কৃত ্ূপে তার চর্চা অবিচ্ছিন্নভাবে চলে এমেছে 

সমগ্র মধ্যযুগ অতিক্রম করে আধুনিক কাল পর্স্ত। সুতরাং ভাষাগত ভাবে 

বৈদিক ও ক্লাসিকাল সংস্কতের মুগ ইতিহাঁলের প্রা্টীন ( বৈদিক-ক্লাদিকাল ) ও 

মধ্য ঘুগৰিভাগের সমার্থবাচক নয়।, ভাষার অভিবাক্তির দিক দিয়ে ক্ষানিকাল 

সংস্কতের সংগঠন ও বিকাশ বেদোত্তর যুগ (গ্রীষ্টপূর্ব স্চম শতকের অবসান ) 

থেকে আরম্ভ হয়ে ইতিহাসের প্রাচীন-মধ্য-আধুনিক কালকে অধিকার করে 

আছে। ডেভিভ কফ শুধু যে ইতিহাসের যুগরবিভাগ ও ভাষাবিবর্ডনের 
পর্ববিভাগকে একত্র মিশিয়ে ফেলে বিভ্রাস্তির স্থট্টি করেছেন তাই নয়, এই স্থত্রে 
ব্যাবহৃত ০০৪৮৮৭৪770০ 18782 0£ [00192 101500:৮ উক্তিটি তার 

অভিপ্রেত অর্থকে আরও দুর্বোধ্য করে তুলেছে । বেদ আর বেদাস্ত এক 
বস্তু নয়, ক্ুতরাং ০০৪৮-৬৪:০ (বেদোত্তর ) ও 9০৪৬০৫81200 

( বেদাস্তোত্তর ) শব ছুটির তাৎপর্যও পরম্পরের থেকে সম্পূর্ণ তিন্ন। বেদান্তের 
শুতিগর্থান উপনিষদ বৈদিক সাছিতোর অঙ্গ; গ্রধান উপনিষদগুলি বৈদিক 
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ভাঁষায় বৈদিক যুগে রচিত। কিন্তু বেদাস্তের ন্যায়প্রস্থান (ব্রহ্মস্ত্র ) এবং 

স্বৃতিগ্রস্থান (গীত!) প্রা্ীন ক্লাসিকাল যুগের স্থষ্টি ও ক্লাসিকাল সংস্কৃত ভাষায় 

লেখা । তা ছাড়া এই প্রস্থানত্রয়কে অবলম্বন করে বেদাস্তদর্শনের আলোচনার 

পরম্পরা ও এঁতিহগত ধাবা ভাস্তকার বলদেব বিগ্যাভূষণের জীবৎকাল ( [ষ্টাদশ 
শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধ) পর্যন্ত সম্প্রসারিত, ঘাকে এতিহাসিকরা চিহ্নিত করবেন 
মধাযুগের অবসানকাল রূপে । স্থৃতরাং বেদান্ত বলতে সাধারণভাবে একটি 
বিশেষ দর্শনপ্রস্থানের এই লমগ্র অভিব্যক্তির ধারাটিকে বুঝতে হবে ষদি না' কেউ 
এর দেঁশকালগত কোনও বিশেষ অর্থ নির্দেশ করে দেন। আলোচা গ্রন্থের 

লেখক কোথাও সে চেষ্টা করেন নি। এই দিক দিয়ে তার ০০9৮৮৬৪৭৪৮০ 

12756 01 1150191 1)15015 উক্তিটি অর্থহীন । 

এই পরিপ্রেক্ষিতে জোন্দ-কোলক্রক-উইপসনের গবেষণা বিষয়ক কফের 

মন্তব্যগুলিকে বিচরি করলে ধরা পড়ে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি প্রায়শ বন্তভিত্তিহীন। 
উইলিয়ম জোন্সের সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার হিসাঁব নিলে দেখা যাবে 
বিপুলায়তন বৈদিক সাহিত্যের মাত্র সাতটি অতি ক্ষুদ্র নির্বাচিত অংশের অনুবাদ 
ছাড়া তার অন্ান্ প্রধান অনুবাদ ও আলোচনাগুলির বিষয়বস্ত ক্লাসিকাল 
যুগের সংস্কৃত সাহিত্য । খতুসংহার" “গীতগোবিন্দ, 'িকুস্তলা" “হিতোপদেশ” 
'মন্ুদংহিতা' প্রভৃতির অন্থবাদ এবং সংস্কৃত ক্ষোর্দিতলিপি ও অনুশাসন বা হিন্দু 

চান্দ্রমাসের আলোচনা, এগুলির কোন্টি বৈদিক সাহিত্যের কোঠায় পড়ে? 
এর কোন্টির মধ্যেই বা কফ জোম্দের বৈদিক ন্বর্ণযুগের কল্পনা খুঁজে পেয়েছেন? 
জোন্সকৃত বৈদিক সাহিত্যের অন্থবাদগুলি সম্পর্কে বক্তব্য__-এগুলির মাধামে 
তথাকথিত বৈদিক হ্বর্ণযুগের কোনও আভা দেওয়ার চেষ্ট1 নেই, ভূমিকা বা 
মন্তব্য ছাড়াই জোন্স এগুলি প্রকাশ করেছিলেন ক্লাসিকাঁল যুগসংক্রান্ত তার 

রচনাবলীর তুলনায় বচনাকটির সংখ্যা মাজ্জ সাত এবং আয়তন ক্ষুত্রাকিক্ষুত্র-_ 
ছয়টি বিরাট খণ্ডে প্রকাশিত তীর গ্রন্থাবলীর মাত্র চোগ্দটি পৃষ্ঠাতেই সম্পূর্ণ 1১২ 

প্রকাশক সংযোজিত ভূমিকা থেকে জানা যাচ্ছে এগুলি ০073815 ০: 

0৪179181010105 ০৫ 0855882$ 1], 012 6059 ৪100 “89691 00 ঠ6 

10791618815 52120060 05 91: ড/., 01069 101 016 61061080101) 04 ৪ 

01586166102 102. 005. 01010016055 75118101০06 0105 চ331008,, 

6 ৪৪ 170600600০0 [67005 006 ৮61] 010 056 807098৫ 
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10580621163 ০৫ 006 10101001056 [030197) 1:61186101). 1 এই পরিকল্পিত 

গ্রন্থ জোন্স, লিখে ঘেতে পাবেন নি। অন্ুবাদগুলির মধো আছে গাম্বত্রী মস্ত 
কষপ্রকায় ঈশোপনিষদ্, বাত্রিনুক্ত, য্ুর্বেদের কয়েক পঙ.ক্তি, এবং আর তিনটি 
ক্ষুদ্র স্তোত্র। অঙ্বাদ সর্বত্র ক্রটিহীন নয়। এগুলির মধ্যে রামমোহন শুধুমাত্র 
জোমন্সের গায়ত্রীর অনুবাদের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি এর জন্ম 

জোন্সের কাছে কোনও ভাবেই খণী নন। নিষ্ঠাবান ব্রাক্ষণ পরিবারের 

সম্তানরূপে তিনি বালাকাল থেকে ( উপনয়নের সঙ্গে সঙ্গে) গায়ত্রী জপে 

অত্যন্ত। অপর পক্ষে জোম্দ, রচিত যে গ্রন্থ তিনি প্রয়োজনমত ব্যবহার 
করেছেন, তা ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের অস্তভুক্তি মন্ুসংহিতার অন্থবাদ। 

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগো্ঠীর প্রেক্ষাপটে সংস্কত ভাষার গুরুত্ব ঘোষণা 
জোন্সের অন্যতম কীন্তি সন্দেহ নেই; কিস্তু দে উক্তির মধ্যেও বিশেষ 
করে বৈদিক যুগ সম্পর্কে কোনও উচ্ছ্ছাঁস নেই। বস্তত জোদ্দের জীবদ্দশায় 
বৈদিক গবেষণার শ্ুত্রপাতই হয়নি। এর ভিত্তিস্থাপন করেন কোলক্রক তাঁর 
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নিবন্ধটিকে বাদ দিলে কোলক্রকের বাকী বিপুল পরিমাণ গবেষণীর সমস্তটাই 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্য ভিস্তিক। সংস্কৃত ব্যাকরণ, 

সংস্কৃত ( ক্লাসিকাল ) ও প্রাকৃত ভাষা, কাব্য, অলঙ্কার, সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক, 

মীমাংসা, বেদাস্ত, বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাক, মাহেশ্বর, পাশ্ুপত, পাঞ্চরান্র প্রমুখ 
দর্শনপ্রস্থান, স্থৃতিশান্ত্র,র গণিত, বীজগণিত, জ্যোতিষ প্রতৃতি বহু বিভিন্ন ও 
বিচিত্র ক্ষেত্রে তা সম্প্রসারিত এবং সমগ্রভাবে পরিমাণে বৈদিক সাহিত্য 
সংক্রান্ত তার নিবন্ধটি অপেক্ষা বহুগুণে বিরাটতর ৷ এখানে উল্লেখ্য “বেদ' 
সংক্রান্ত কোলক্রকের প্রবন্ধটি প্রাথমিক যুগের বৈদিক গবেষণার ক্ষেত্রে 

দিকচিুম্বরপ হলেও বৈদিক যুগ সম্পর্কে তীর কিন্ত কোনও উচ্ছ্বাস বা 
রোমান্টিক কল্পন! ছিল ন। কথিত নিবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদটিই তার প্রমাণ £ 
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উক্তি যে মনোভাবের প্রকাশক তার মধ্যে আর যাই হোক কোনও অতীত 

বণ্যুগের কল্পনা নেই। সমগ্র বেদের পঠন-পাঠন বা অঙ্গবাদের বিশেষ কোনও 
উপযোগিতাও লেখক স্বীকার করেন নি। দ্বেখা যাচ্ছে বেদের ভাষার তুলনায় 

ক্লানিকাল সংস্কৃত ভার দৃষ্টিতে অধিকতর শিষ্ট ও মার্জিত। এই নিবন্ধটি যে 
রামমোহনের দৃহিভঙ্গীকে প্রভাবিত করেছিল এমন প্রমাণ নেই । কোলক্রকের 

প্রতি তীর শ্রদ্ধার অভাব ছিল না, খণ হ্বীকারেও (এমন কি প্রতিপক্ষের 

কাছেও) তিনি কপণ ছিলেন না। কিন্তু আলোচ্া রচনাটির উল্লেখ তার 
গ্ন্থা্দিতে কোথাও নেই। কোলক্রক অবশ্ত আলোচনাপ্রসঙ্গে এখানে 
দেখিয়েছেন বৈদিক ধর্মের আপাত-বহুদেববাদের অস্তবালে একেশ্বরবাদী চিন্তা 
লুকিয়ে আছে। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বেই ইসলামের প্রভাবে 

রামমোহন তার একেশ্ববা্দী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন ; ১৮০৩-*৪ খ্রীষ্টাবে 
প্রকাশিত 'তুহ ফাৎ*উল্-মুওহাছিদিন্এ তা ব্যক্ত । জোন্-কোলক্রকের (এবং 
কেরীর ) উপনিধদ অনুবাদের দৃষ্টান্ত রামমোহনের সামনে অবশ্থ ছিল, কিন্ত 
তার দ্বারা রামমোহন কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন বলা শক্ত। সভার 
উপনিষদ চর্া ও সভান্ত অনুবাদ সম্পূর্ণ ভারতীয় দৃরিপ্রহত--পাঠ বা শ্রবণের 

সঙ্গে যেখানে অবস্থ অনুষ্ঠেয় মনন ও নিদিধ্যাসন | “কেবল ইতিহাসের ন্যাপ 
উপনিষদ্ পাঠের নিক্ষলতাঁর প্রতি “ঈশোপনিষ”-এর বঙ্গান্থবাদের ভূমিকাদ্ 
তার সুম্পষ্ট অঙ্গুলীনির্দেশ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ৯২৯ বেদাস্ত সমেত হিন্দুধর্শনের 
আলোচনা কোলক্রক আরম্ভ কষেন বাঁমমোহনের বেশ কয়েক বছর 
পযে। কোলক্রক রচিত 01 65৩ 23658 ০৫ ৪. 81060] 108 
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বলতে চেয়েছেন বাঁমমোছনের সভীদাহুবিকোধী শান্ালোচনার মূল প্রেরণ! 
এই রচনার মধ্যে নিহিত । রামমোহন (যিনি সতীদাহ বিরোধী নিজ সিদ্ধান্তের 

সমর্থনে ক্ষেত্রাস্তরে তার প্রতিপক্ষ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মত উদ্ধৃত করতেও 

দ্বিধা কবেন নি),১৩১ -_কিস্ত, প্রাসঙ্ষিক শান্জালোচনায় কোলক্রকের উক্ত রচন। 

সম্পর্কে নীরব । উক্ত গ্রবন্ধে কোলক্রক আলোচনাপ্রসঙ্গে হিন্দু বিধবার পালনীয় 
কর্তব্য সংক্রান্ত বেদ-পুরাণ-ধর্মশান্ত্র প্রভৃতিতে প্রদত্ত বিধানগুলি নিপুণতার সঙ্গে 

একজ করেছেন; তিনি নিজে বিশেষ কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নি। কিন্তু 

তার সংগৃহীত শাস্্বচনগুলি পরীক্ষা করে দেখলে মনে হবে এক্ষেত্রে সতীদাহের 

পক্ষেই শান্ত্রপ্রমাণের পাল্লা ভারী; কচিৎ কোথাও ব্যতিক্রম বা বিকল্পবাবস্থার 

উল্লেখ আছে। এবং কোলক্রক স্পষ্টই বলেছেন ছু'একটি ব্যতিক্রম সত্বেও হিন্দু 

শান্্কারগণ মোটের উপর সতীদাহের ম্বপক্ষেই বিধান দিয়েছেন। সবচেয়ে 
চোখে পড়ে মনুস্থতি প্রদত্ত বিধবার আজীবন ব্রহ্মচর্ধ বিধানের অনুল্পেখ যার উপর 

রামমোহন সর্বাধিক নিতভর করেছিলেন ।১১ক পূর্বালোচিত খখেদ মন্ত্র 'ইমা 
নারীরবিধবাঃ কোলক্রক সতীদাহবাচক অর্থে ই অন্বাদ করেছেন, 'অগ্রে' থেকে 

'অগ্রেঃ' পাঠপরিবর্তনের কারচুপি তিনি ধরতে পারেন নি। আমরা দেখেছি, 
রামমোহনকে এই সিদ্ধান্ত পরে খণ্ডন করতে হয়েছিল। স্থুতরাং কোলক্রকের 

আলোচ্য নিবন্ধটি রামমোহন লক্ষা করে থাকলেও সতীদাহ সংক্রান্ত শান্ত্- 
বিচারে সেটি তার কোনও কাজে লাগেনি । উক্ত নিবন্ধের বিষয়বস্ত বিচাবের 

যোগ্যতা না থাকায় এই স্স্ম ব্যাপারটি ডেভিভ কফ ধরতে পারেন নি। 

বরং রামমোহনের রক্ষণশীল প্রতিপক্ষগণ ইংবেজি জানলে আত্মপক্ষ দমর্থনে এটি 

ব্যবহার করতে পারতেন । নিজের অজ্ঞাতপারে শ্রুতিগ্রমাণের হ্র্গান্ত্র কোলক্রক 

তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। স্থতিশাঘ্বের মধ্যে সর্বাধিক প্রামাণিক 

মমুসংহিতা"র সাক্ষ্কে অবজ্ঞা করেও তাদের কম সাহাষ্য করেন নি। 
কোলক্রকের রচনাবলীর মধ্যে তার হিন্দু ব্যবহারশান্ত্রের (ক্লাসিকাল সংস্কৃত 
সাহিতে।র অন্তভূভ্ত, বৈদিক সাহিত্যের নয় ) অগ্থবাদগুলিকেই বাঁমমোহন 
সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করতেন। ঘত্ব সহকাদ্ষে তিনি এগুলি ব্যবহাক্স করেছেন এবং 

এর জন্য অন্বাদককে যে প্রকাশ্তটে অভিনন্দিত করেছিলেন আলোচনা প্রসঙ্গে 
তা দ্বেখা গেছে। জোব্ম-ফোলক্রকের গবেষণাকে বৈদিক যুগে শীমাবদ্ধ 

কবলে ও তাদের মাধাষে রাঁমমোছনের উপর উক্ত যুগের “ন্বর্ণরশ্মি” কিচ্ছু়ণের 
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কর্পনাকে প্রশ্রয় দিলে তাই হিমাঁলয়পরিমাণ বিরুদ্ধ সাক্ষ্াপ্রমাণের প্রতি 

চোখ বুজে থাকতে হয়। 

অপরপক্ষে উইলসনের আবিরাবের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতমহলে বৈদিকযুগ- 
সংক্রাস্ত অন্ুসন্ধিৎসায় ইতি এবং “মধ্যযুগ” সম্পকিত গবেষণার সুত্র্ণীত এমন 

উক্তিও অজ্ঞতারই পরিচায়ক । উইলসনের গবেষণাঁও বৈদিক ও ক্লাসিকাল 
উভয় যুগেই সম্প্রসারিত। তিনি যেমন ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
মেঘদত' ও সংস্কৃত নাঁটকাঁবলীর অন্বাঁদ করেছেন, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান 

প্রণয়ন করেছেন, কল্হণকৃত 'রাজতবঙ্গিণী' গ্রন্থের বিশ্লেষণ করেছেন, প্রাীন 
ক্ষোদিত লিপি (175০11001017)-র অনুবাদ ও মুদ্রার তালিকা করেছেন, 

ধারারাহিক ভাবে পুরাণসাহিতোর আলোচন1 করেছেন, সাংখাকারিকার 

অনুবাদ করেছেন, তেমনি সায়নভাষ্কের অনুসরণে ধথেদের তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ 
অন্ুবাদ করেছেন এবং গ্রিভেনসন সংকলিত মূল সামবেদ ও তার ইংরেজি 
অন্গবাদদ নিজ সম্পাদনায় প্রকাশ করেছেন। তাছাড়৷ পরবর্তী জীবনে ইংলগ 
থেকে পত্র লিখে তিনিই কলিকাতা! এসিয়াটিক সোসাইটিকে বৈদিক সাহিত্যের 
শিতপথ ব্রাক্মণ' ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলি প্রকাশ করবার জন্য উৎদাহিত 
করেন । তার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ১৮৪৮ থেকে এমিয়াটিক সোসাইটি 
ধারাবাহিক ভাবে বৈদিক গ্রন্থ প্রকাশ আরম্ভ করেন।১৩২ ডেভিড কফ 

উইলসনের গবেষণাকর্মকে সম্পূর্ণ “মধ্াযুগ”্তিত্তিক প্রমাণ করবার জন্য 
উইলসনের খঞেদ-অনুবাদ ও সামবেদ সম্পাদনের উল্লেখমাত্রও তীর গ্রন্থে 
কধেন নি। তার উপর ৬/11901)8 7:08. 27762550917) 006 চা1)016 

18178 0£ 0০৪-৬ ০0817010 [70181 1)1860175--এই উক্তি দ্বারা তিগি 

আপন বক্তব্যকে পুরো পুরি হেঁয়ালীর রূপ দিয়েছেন। পূর্বেই বলেছি এঁতিহৃগত 
ভাবে বেদাস্তদর্শনের ধারা অষ্টাদশ শতাবী পধস্ত গ্রবাহছিত। সুতরাং ভারত- 

ইতিহাসে বেদান্ত কোন্ যুক্তিতে যুগ-বিভাজক রেখা গণ্য হতে পারে, 
বেদাস্তোত্তর যুগ বলতে কি বোঝায় এবং এই যুগ সম্পর্কে উইলদনের আগ্রহ 
কি ভাবেই বা মোর্য ও গু ুগের ইতিহাস উদ্ধারে সহায়ক হল তা বুঝতে 
পারা কঠিন। 

আলোচনার ফলে দেখ! গেল জোদ্দ-কোঁলক্রক-উইলসনের কীত্তিমগ্ডিত 
ভারত-গবেষণার যুগটিকে বেদৃভিত্তিক ও মধাযুগতিত্িক (বা 'বেফাস্তোত্তর' যুগ 
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ভিত্তিক !) অভিধেয় স্বতন্ত্র পর্বে ভাগ করবার পক্ষে কোনও যুক্তি নেই, 
কেননা এদের কারও অনুসন্থিৎসা ভারত সংস্কৃতির একটি কোনও বিশেষ 
শাখায় নিবদ্ধ থাকে নি। জোন্ম-কোলক্রক যথেষ্ট ক্লাসিকাল সাহিত্যের চর্চা 

করেছেন, উইলসনও কম বেদচর্চা করেন নি। একথা মেনে নিতেও বাঁধা নেই 
সমগ্রভাবে এই প্রীচ্যবিদ্যাবিশেষজ্ঞগণের অন্নুসন্ধানের ফলে ভারত-সংস্কৃতির 
বস্তরূপটি অম্পষ্টতার আবরণ মৃক্ত হয়ে দেশীয় শিক্ষিত সমাঁজের দৃষ্টির সম্মুখে 
ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয় । ইংরেজিনবীশ হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মচেতনাঁর 

পরোক্ষ প্রেরণার উৎসরূপেও এই পুরাবৃত্চর্চার নিশ্চয় একটি ভূমিকা আছে। 
কিন্ত রামমোহন তার জীবনদর্শনের সবটুকুই লাভ করেছিলেন জোম্দ- 
কোলক্রকের গবেষণা থেকে বা মুখ্যত উইলসনের প্রেরণাই বামমোহন- 

ভিরোজিওর প্রতিপক্ষগণের কর্মকাণ্ডের মুলে প্রধানত কার্ধকরী এমন সিদ্ধান্ত 

করলে এঁতিহাসিক সত্যরক্ষা হয় না। বাঁমমোহনের সঙ্গে ইউরোপীয় গবেষক- 

গণের যোগাঁযোগপ্রসঙ্গ আলোচনাস্ত্রে আমরা দেখেছি, এদের দৃষ্টিভঙ্গীতে 
মৌলিক পার্থক্য ছিল, এবং যে সকল ক্ষেত্রে রামমোহনের চিন্তার মূলে জোন্স- 

কোলক্রক প্রভৃতির প্রেরণ! কল্পিত হয়েছে তার অনেকগুলি সম্পর্কেই এমন 

সিদ্ধাতস্ত তথ্যসমথিত নয়। মৃত্যুগয় বিছ্যালক্কার, বাঁধাকাস্ত দেব, বাঁমকমল 
সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সে-যুগের রক্ষণশীল প্রধানগণ 

উইলসনকে মুরুব্বী পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ভারতে উইলসনের কর্মজীবনের 
প্রথম থেকে নয়। প্রথম পর্বে দেখি তিনি রামমোহনের বন্ধু, তার সঙ্গে বেদাস্ত- 

আলোচনায় নিযুক্ত। এরপর তার দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণের পরিবর্তন হয়েছিল 
এবং তিনি ধর্মনভাগোঠীর অন্তরঙ্গ এবং পরোক্ষে রামমোহনের প্রতিপক্ষ 

হয়েছিলেন । এই অন্তরঙ্গতা গবেষণার ভিত্তিতে স্থাপিত হয় নি। শিক্ষানীতি, 
সতীদাহগ্রশ্ন ইত্যাদিতে দৃষ্টিভঙ্গীর এঁক্য এর মূলে ছিল। কিন্তু সনাতনপন্থী 
পণ্ডিতবর্গ (ধারা সাধারণত ইংরেজি জানতেন না) বা রাধাকাস্ত-রায়কমল- 

ভবানীচরণ প্রমুখ ধর্মসভা-নেতৃবৃন্দের পক্ষে তাদের বক্ষণশীল মত-পৌষণের 
জন্য কোনও পাশ্চাত্য গবেষণার প্রয়োজন হয় নি। পরম্পরাগত ভাবে 

সংস্কৃতবিষ্ভার চর্চা এদেশে আধুনিক কাল পর্যন্ত চলে এসেছে এবং এই 
বিদ্যার নান! শাখায় পারঙ্গম পপ্তিতের অভাব উনবিংশ শতাবীতে ছিল না! । 

শান্্রচর্চায় বা সামাজিক প্রশ্নের বিচারে রাধাকাস্ত বব প্রমুখ রক্ষণশীল লমাজপতি 

২৭১ 



গণের প্রধান সহায় ও নির্ভর ছিলেন তাঁদের পোষিত এই পগ্ডিতসমাজ। 
সতীদাহ-সংরক্ষণ, বিধবা-বিবাহ সমর্থন, শব্বকল্পক্রম সংকলন-সর্বক্ষেত্রেই এই 
সহযোগিতা দৃষ্ঠমান। ডেভিড কফ যাকে কতকটা অযৌক্তিক ও অস্পষ্ট ভাবে 
“মধ্যযুগীয়” ভারত-সংস্কৃতির ধাবা আখ্যা দিয়েছেন, তার দ্বাব! যদি স্বতি-পুরাণ- 

তন্ত্র ইত্যাদি শান্ত্বাহিত এঁতিহা বোঝায় তাহলে একথাও হ্বীকার্ষ ঘে দেশীয় 

পত্তিতগণের পক্ষে তার পাঠ নেবার জন্য উইলসনের গবেষণার ছারস্থ হবার 
কোনও প্রয়োজন ছিল না । বরং কথাটি উলটে বল! যেতে পারে, নিজমতের 

সঙ্গে এই রক্ষণশীল গোষ্ঠীর মতের সাদৃশ্ত লক্ষ্য করে উইলসন স্বয়ং ক্রমশ এদের 
প্রতি সহান্ভৃতিসম্পন্ন এবং এদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। রামমোহনের সঙ্গে 
তাঁর এককালীন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ক্রমাবসানের মধ্যেও ম্পষ্টত এই ই্ছিত 

বর্তমান। 

উইলসনের তথাকথিত “মধ্যযুগীয়” গবেষণাকে উত্তরকালীন বঙ্গীয় নব্জাগৃতির 

মূল প্রেরণ! বলেই ডেভিড কফ ক্ষান্ত হন নি। তার মতে উইলসন প্রণোদিত 

এই নবজাগৃতির ভাবাদর্শের অন্যতম প্রবক্তা হলেন মৃত্যুয় বিদ্যালস্কার £ [719 
1/6221/2. 07,27,2175 15101) 23 817060 0120615 2£811)5 [২810- 

10001013195 0571 ৬15 06 0105 178261/62. 00170811760 0105 £€1720 ০01 

07391552106 ( 910 ) 17) ড710101) 11110181095 80000 0 01991101756 

006 00710917108] 10092£6 ০1৪ 6০10 £০01061) ৪5৫ 1১৭৩ আবার সেই 

হেয়ালী! জোম্ম-কোলব্রক প্রচার করলেন বৈদিক হ্বর্ণযুগের আদর্শ : তাদের 
কাছ থেকে তা গ্রহণ করলেন রামমোহন । বাষমোহনের বেদাস্তমতের বিরুদ্ধে 

বেদাস্তচন্দ্রিক! প্রণয়ন করে মৃত্যুঞ্জয় রামমোহন প্রচারিত বৈদিক ( আবার সেই 
বেদ-বেদাস্তের মিশ্রণ ! ) স্বর্ণযুগের ধারণাকে নিরাকৃত করলেন এবং সেই ঝ্ুত্রে 
রেণেশাসের (?) ভাবধারাও প্রতিষিত করলেন। উক্তিগুলি পাঠককে প্রায় 

উদত্রাস্ত করে দ্নেয়। মৃত্যুগীয় ইংরেজি জানতেন না; উইলসন বা অন্ত কোনও 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতের তথাকথিত 'মধাযুগ্নভিত্তিক' গবেষণা দ্বার তার প্রভাবিত 

হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা! ছিলনা । জোম্ম-কোলক্রক বৈদিক স্বর্ণযুগের কোনও 
কর্পন! করেন নি, রামমোহনও তাঁদের কাছে এমন কোনও ভাবাদর্শ ধার 

করেন নি। ঘ্বামমোহন প্রাটীন ভারত-সংদ্কৃতি ও নিজের ভাষতীয় দত্ত। সম্পর্কে 

শ্রন্ধাবান ও সচেতন ছিলেন এবং প্রয়োজনমত : বেদাস্ত, স্থতি) পুরাণ তত গব 
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শাস্ত্রের সাক্ষ্যই নিজ বিচাঁরবৃদ্ধির কষ্টিপাথরে পরীক্ষা! করে ব্যবহার করেছেন। 
কিন্ত চিরায়ত ভারতীয় মূল্যবোধগুলিকে তাঁর জীবনার্শনের অঙ্গীভূত করে 
নেওয়া সত্বেও তিনি দৃষ্টিতে কখনই অতীতচারী ছিলেন না। সে দৃষ্টি 
ছিল সর্বদ ভারতবাসীর ও মানবজাতির ভবিষ্যতে নিবদ্ধ। মৃত্যুগ্তয় ছিলেন 

তাঁর সময়ের একজন প্রথম সারির শাস্তজ্জ পণ্ডিত, ন্যায়, স্থতি ও অলঙ্কারের 

অধ্যাপক ১১৩৪ বেদাস্তে তাঁর কিছু প্রবেশ থাকলেও এ শাস্ত্রে তিনি বিশেষজ্ঞ 

ছিলেন না। রামমোহনের “বেদাস্তগ্রস্থ' (১৮১৫) এবং “বেদাস্তসার” (১৮১৫ )- 

এর প্রতিবাদে তিনি “বেদাস্তচন্দ্রিকা” (১৮১৭ ) কোনও ইউরোপীয় কৃত 4, 
4১001089102 005 0125626 ১5502100 0৫ 71780090 ৬৬ ০1591716 নামক 

ইংরেজি অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন। গ্রন্থথানি সম্পূর্ণ গতানুগতিক দৃষ্টিতঙ্গী 
থেকে লেখা, এর মধ্যে ম্ৃত্যুপ্তয়ের সচেতন রেণেশীস-দৃষ্টি প্রতিফলিত এমন 
কল্পন। হাস্তকর। ম্ৃত্যুঞ্চয়ের মত সে-কালের রক্ষণশীল আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের 
সঙ্ষে পরিচয়হীন কোনও পত্ডিতের নিকট তার গভীর শান্্জ্ঞান সত্বেও_ এমন 
মনোভাব প্রত্যাশিতও নয়। তা ছাড়া এ কথাও মনে রাখতে হবে মৃত্যাঞ্জয়ের 
উক্ত গ্রস্থথানি প্রচার খুবই সীমিত ছিল। ১৮৪৫ সালে 02103609 চ২:৪৮1৩ড্ 
পত্রিকায় 4৬687561577--৬5179€ 25 16? শীর্ষক নিবন্ধে যুগ্মলেখক রেভাঃ 

উইলিয়ম ইয়েটুস ও রেভাঃ আলেক্জাগার ডাফ এই প্রসঙ্গে বলেছেন; «0৫ 
006 ০7] 15616 01015 তআ০ [0180160 2180 9605 50163 69 

91161198115 500০1 096 7 8150. 00612 10858 06210 150 8০010 ০010012 : 

10185 10176 05612 0195০01 1 006 10009951016 6০ 00681 2 ০5০09% ; 

1250650 ৮5 178৮2 18656 56618 015 25606 0026 10101) 1593 

11121) 1100 ০: 0958635101১ 1৯৩৫ ১৮১৭ সালে যে গ্রন্থ মাত্র 

আড়াইশখানি ছাপা হয়েছিল, যার কোনও দ্বিতীয় সংস্করণ হয়নি এবং 

১৮৪৫-এই যা'প্রায় দুপ্রাপ্য হয়ে পড়েছে, তার দ্বারা উত্তর কালে রেণেশ সের 
আদর্শ কোন মন্ত্র বলে প্রসারিত হুল তা ডেভিভ কফ কোথাও ব্যাখ্যা করেন 

নি। কিস্তূএই আমেরিকান লেখকের পরের উক্কিটি পড়ে একেবারে হতবুদ্ধি 
ও নির্বাক হতে হয় ২.6 07527521554 ও 60600515 1000010830 118 
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আমর! শিখলাম, যাকে এতকাল উনবিংশ শতাকীর মবজাগৃতি (ৰা রেণেশ স) 
বলে মনে করে এসেছি তা আমলে 71150. 16৬1৬811917) বা হিন্ুত্বের 

পুনরজ্জীবন মাত (নৃতন যুগোচিত ব্যাখ্যা নয়!) এর ক্ষত্র নিহিত ছিল 
মৃত্যু বিদ্যালক্কার প্রণীত “বেদাস্ত-চন্ত্রিকা? গ্রন্থে (ষে গ্রন্থ ১৮১৭ সালে 
আড়াইশ খানি মাত্র ছাপা হয়ে, সেই শতফের চল্লিশের দশকে প্রায় বিস্বৃত )) 
এবং এই “বেদাস্ত'সম্মত হিন্দু পুনরজ্জীবনবাদই আরও তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে 
প্রকাশ পেয়েছে পরব কালে বিদ্যাসাগরের গদ্যে ও বিবেকানন্দের বক্তৃতায় । 

তথ্যনিষ্ঠ না হয়ে মৌলিক হুবার চেষ্টা করলে গবেষণার এমন করুণবসোদ্দীপক 
পরিণতিই ঘটে! ডেভিভ কফ খবর রাখতে ভুলে গেছেন, বঙ্গীয় নবজাগৃতির 

অন্যতম প্রধান নায়ক বিদ্যাসাগর কোনও অর্থেই হিন্দু-পুনরুজ্জীবনবাদী ছিলেন 
না ; এবং বিশেষ করে ব্দাস্ত ( এবং লাংখ্য ) দর্শনের গ্রতি তার তীত্র বিশ্নপতা 

ছিল। এগুলিকে তিনি গ্রকান্ত্ে জান্ত দর্শন আখ্যা! দিয়েছিলেন । এমন কি 

বেদাস্তমতের সঙ্গে বাহত কিছু লাদৃশ্ত থাকায় তিনি ইউরোপীয় দর্শনক্ষেত্রে 

স্থপবিচিত ভাববাদী বার্কলের গ্রন্থও সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রমের অস্তভূক্তিতে 
আপত্তি করেন। এ-বিষয়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ রূপে 0০101] ০৫ 

চ:৫0০80101)-এর সম্পাদক ডঃ মোঘ্নাটকে লেখা তার ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ 

তারিখের পত্রস্থ কয়েক পঙ্তি সগ্রসিদ্ধ হয়ে আছে (710 :£8£0 6০ 71809 
536161655 1170015 ] 966 188৩ 00 1৬081 0086 00৩ 10000056007 
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216 0010:910012660 05 ৪. 19101195011)2 0৫ 701098১0061] 16৬ ০161705 
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81720)1১২৭ কিন্ত সাংখ্য-বেদাস্তের উপর এমন হাঁড়ে-চটা বিদ্যাসাগর অপর 

এক মনীষী প্রসঙ্গে নিরপেক্ষভাবে বেদাস্তের উল্লেখ করেছেন। ডেভিড 
কফেব দুর্ভাগ্যবশত তিনি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার নন, রামমোহন বায় ই “১৮৩১ 

( যথোক্ত ) খুঃ অবে রাজা! বামমোহন বায় ইংলগ্ডে গমন করেন। তিনি 
কোম্পানি সংক্রান্ত অনেক সন্ত্রস্ত কর্ম করিয়াছিলেন; সংস্কৃত, আরবী, পারসী, 

উচু? হিক্র, গ্রীক, লাটিন, ইঙ্গরেজী, ফরাসি, এই নয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও বিলক্ষণ 
বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন, এবং স্বদ্দেশীয় লোৌকদিগকে দেবদেবীর আরাধনা! হইতে 
বিরত করিয়া বেদাস্তপ্রতিপাদদিত পরব্রদ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত 
সবিশেষ ঘত্ববান হইয়াছিলেন।-**'"'রামমোহন বায় এ দেশের একজন অসাধারণ 

মনুষ্য ছিলেন লন্দেহ নাই” 1১৯৮ এ বিষয়ে অন্ত কোনও মন্তব্য নিপ্রয়োজন। 
বিবেকানন্দপ্রসঙ্গে সর্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য-তিনি যদিও নব্য হিন্দু-আন্দোলনের 
সর্বাপেক্ষা শভিশালী ও প্রভাবশালী নায়ক, কিন্ত তিনিও কোনও অর্থে ই হিন্দু 

পুনরুজ্জীবনবা্দী নন, আধুনিক যুগচেতনায় প্রবুদ্ধ এক প্রবল বাক্কিতব। অবস্থা এ 
কথা হ্বীকার্ধ, তিনি রেদাত্ত অবলম্বন করেই জগৎনমক্ষে হিন্দুধর্মের বাণী প্রচার 

করেন। কিন্তু তার ন্থবিস্তীর্ণ রচনাবলী . কুত্াপি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কাবরের 
নামোক্পেখ নেই ; এ নাম তিনি কখনও শ্তনেছিলেন কিনা সন্দেহ । অন্যপক্ষে 
তার বৈদাস্তিক প্রেরণার উৎস পম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতার জবানীতে তীর 
নিজেরই শ্বীকৃতি আছে। ১৮৯৮ দালের মে মাসে নৈনিতালে শ্বামীজীর সঙ্গে 
নিবেদিতার য়ে আলাপচারী হয় তার বর্ধনপ্রসঙ্গে নিবেদিতা বলেন : “1 89 
0360৩ 6০০ 0586 আ 1)6870 ৪. 19108 0818 90) 88800001800) 0০0) 08. 
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চ১০ড 109৭ 728060 ০০০, 1১০৯ দেখা যাচ্ছে, বিবেকানন্দের বেদাস্তপ্রচার 

কর্মস্থচীর মধ্যে শ্বামীজীর নিজস্বীকৃতি অনুসারে রামমোহনের প্রভাবই 
কার্ধকরী। এর উপরও বোধ করি অধিক মন্তব্য নিপ্রয়োজন । 

ডেভিড কফের অপর যে দুটি সিদ্ধান্তের উল্লেখ আমর] বর্তমান অধ্যায়ের 

প্রথমে করেছিলাম সেগুলির সংক্ষি্ধ বিচার করে বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার 
করা যেতে পারে। প্রথমত তাঁর মতে অধিকাংশ আত্মসচেতন ভারতবাসীর 

কাছে কোলক্রকের বেদাস্তোত্তর (কফের উক্তির সর্বত্রই এই বেদ-বেদাস্তের 

মিশ্রণ লক্ষণীয়!) যুগ সম্পর্কে বিরূপ ধারণ! গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি 
(.:110151081510 190£0216 013 ৪11 0096-৬ 20873610 06৬ 21010021869 1 

17110001500 62 00100197115 010521015511)6 00 00030 2101001216 

[7019115. )1১৪ অপর পক্ষে উইলসনের 'মধাযুগভিত্তিক' গবেষণার মধ্যে 
বঙ্গবামী আত্ম-আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিল কেননা ভারত ইতিহাঁস ও 

সংস্কৃতির “মধ্যযুগ'এর লঙ্গেই বাঙালীর উৎপত্তি ও সাংস্কৃতিক বিকাঁশ জড়িত। 
এই কারণেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্রমশ ভারতবানী অধিক সংখ্যায় 
উপলদ্ধি করতে আরম্ভ করে, ব্রাহ্মমমাজের মত বৈদাস্তিক প্রেরণাজাত সংস্থাগুলি 

হিন্দুধর্মের সংস্কার না ঘটিয়ে ভারত-সংস্কৃতির মধ্যে বিজাতীয় প্রেরণ] সঞ্চারিত 

করছে ।১*১ কোলক্রক উইলসনের গবেষণাকর্মকে যথাক্রমে “বৈদিক” ও 

“মধাযুগীয়” নামধেয় ছুটি পরম্পরবিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে ভাগ করবার পক্ষে ষে 
কোনও যুক্তি নেই তা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গ বাদ দিলেও দেখ! 
যাবে তার আলোচনায় কফ, “ভারতবাসী' ও “বাঙালী? অভিধ! ছুটিকে নিবিচারে 
গুলিয়ে ফেলেছেন | বাঙালী সংস্কৃতির যদি কোনও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্রা থাকে, 

এবং অবশিষ্ট উত্তর-ভাবতীয়গণের থেকে বাঙালীর যদি পৃথক কোনও জাতিসত্তা 
ছ্বকার করতে হয়, তাহলে “বাঙালী” ও 'ভারতবামী” শব্দটির প্রয্মোগ সম্পর্কে 

অতিমাত্রায় সতর্ক হওয়! প্রয়োজন । একটি পাদটাকায় তিনি ইঙ্গিত করেছেন 
শাক্ত এতিচ্ছ, সহজিয়া আছন্দালন, বৈষবধর্ম প্রভৃতির সঙ্গেই বাঙালী চিত্তের 

১১০ 



যোগ সমধিক $ অবশিষ্ট উত্তর-ভারতে বদ্ধমূল ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতিধারা 
তাকে স্পর্শ বা প্রভাবিত করেছে খুবই কম ।১৪২ সেক্ষেত্রে ইন্দো-ইউরোপীয় 

বেদ-বেদাস্তের এতিহ্ কাদের কাছে বিজাতীয় প্রতিভাত হওয়া স্বাভাবিক 

বা সম্ভব? বাঙালী না ইন্দোইউরোপীয় সংস্কৃতি .প্রভাবিত উত্তর- 
ভারতবাসী? কফ একবার বলেন ভাঁরতবাসী, একবার বলেন বাঙালী! 

কফের যুক্তি অনুসরণ করলে কিন্তু সিদ্ধান্ত করতে হয় একে বাঙালীর! 

“বিজাতীয়” মনে করলেও অবশিষ্ট বৈদিক এঁতিহ্ে লালিত উত্তর-ভারতবামীর 

তা মনে করবার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। তাছাড়া এই প্রসঙ্ষে মনে 

রাখ! প্রয়োজন উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য গবেষণার ক্ষেত্রে 

জোন্স-কোলক্রক-উইলসনের একাধিপত্যও আর ছিল না। এদের পদ্ধতি 
সিদ্ধাস্ত ও যুক্তি বহুস্থলে পরিত্যক্ত খণ্ডিত ও সংশোধিত হয়েছিল ; বহু নৃতন 

ক্ষেত্রে গবেষণা অগ্রসর হয়েছিল; ইংলগ্, ইউরোপখণ্ড ও আমেরিকার বনু 

প্রতিভাশালী পণ্ডিত প্রাচ্যবিষ্াচর্চার জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। স্থতরাং 

কোলক্রক-উইলসনের প্রবন্তিত ধারাই উত্তর-প্রজন্মের শিক্ষিত বাঙালী বা 

ভারতবাসীর মাননিকত৷ নির্ণয়ে প্রধানত কার্ধকরী হয়েছে এমন কথা বলা 

কিছুটা দুঃসাহসিক বৈ কি ! উদ্াহরণত্বরূপ দেখানে! যায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 

ভাগে বা বিংশ শতাব্দীর প্রথম-ছ্বিতীয় দশকে পাশ্চাত্য ভারুত-জিজ্ঞা্গণের 
মধ্যে যে নামটি কিছুকাল শিক্ষিত বাঙালীর মন জুড়ে বসেছিল নেটি কোঁলক্রক 
বা উইলসন নয়, ফ্রিডরীখ. ম্যাক্স ম্যলের । মেকী *“আধামীশ্র গর্বে 

আত্মচেতনাকে ক্ষীত করবার সে্দিনকার প্রবণতাটি ম্যাক্স ম্যুলেরের 
বেদ-গবেষণার সঙ্গে যুক্ত করবার সঙ্গত কারণ থাক বা না থাক, 

অন্তত কিছুদিনের জন্য যে তা তাঁর নামজড়িত হয়ে পড়েছিল এ তো! এঁতিহামিক 
সত্য । ক্রাহ্মপমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির মূলে বৈদাস্তিক চিন্তাধারার 
প্রেরণা ছিল বলেই জনমানসে সেগুলি “বিজাতীয় প্রতিভাত হয়েছিল এ 
উক্তিও তথ্যসমধিত নয়। বরং ক্রাঙ্ষমমাজের ইতিহাস হারা যত্ব করে 

পড়েছেন তারা সাক্ষ্য দেবেন রামমোহন প্রবর্তিত বৈদাস্তিক ধারা থেকে বিচাত 
হওয়ার পর থেকেই ব্রাহ্মস মাজ শিক্ষিত আত্মলচেতন বাগালী মানস থেকে ক্রমশ 

বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দেবেজ্্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বন্থ আধ্যাত্মিক ও 
নাযাজিক দিক থেকে ব্রাদ্ধনমাজে হিন্দু পরিবেশ রক্ষা করতে চেয়েছিলেন? 

১৪০ 



দৃষ্টিভঙ্গী মৌলিক পরিবর্তন ঘটল কেশবচন্দ্রে কাল থেকে। তিনি ও 
গ্রতাঁপচন্ত্র মজুমদার ব্রা্ঘপমাজকে প্রটেস্টাণ্ট, গ্রীষ্টধর্মের ঘন সংস্পর্শে নিবে 

এলেন । ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে ১৮৬৬ লালে দেবেজ্রনাথের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর 

“চৈতন্যের প্রভাঁবের' আবির্ভীব পর্যস্ত কয়েক বৎসর কেশবচন্দ্রের দলভুক্ত ব্রাহ্মগণ 

ষীস্ত শ্রীষ্টকে লইয়া কিছু কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন । বড়দিণ্রে সময় 

যীশুর ধানে দিন যাপন করা যীশুর নামে সঙ্গীত রচন! করা উঠিতে বসিতে 

যীন্ত কীর্তন করা, অন্যান্য ধর্মশান্্ অপেক্ষা স্বীষ্টীয় শান অধিক অন্ুশীলণ কবা 

প্রভৃতি চলিয়াছিল। স্থতরাঁং লোকের ও প্রকার সংস্কার [ ব্রাহ্মধর্মকে প্রচ্ছন্ন 

্রীষটধর্ম মনে কর] ] শ্বাভাবিক ।*১৪১ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভক্কিবাদ কেশব- 

নেতৃত্বাধীন ব্রাঙ্মসমাজকে প্রভাবিত করবার পরও গ্রীষ্টধর্মের উপর এই ঝৌকটি 

মন্দীভূত হবার লক্ষণ দেখা যায় নি; কেননা কেশবচন্দ্রের ধর্মজজীবনের একটি 

মৌলিক উপাদান ছিল 'পাঁপবোধ", যাঁর প্রসঙ্গ তিনি বিস্তারিতভাবে উপস্থিত 
করেছেন তার নিজমুখবিবৃত আত্মজীবনতত্বমূলক গ্রন্থ 'জীবনবেদ'এ।১** 

হিম্দুধর্মে এই সেমিটিক পাপতত্ব নেই; তাই হিন্দু সাধনার চেয়ে খ্রীষ্রীয় সাধনা 

অনেকাংশে তীর প্রকৃতির অনুকূল ছিল। লামাজিক দৃষ্টিতেও কেশবচন্্র 
্রা্মধর্ম ও ব্রান্মসমাঁজকে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সম্পফিত মনে 
করেন নি। ১৮৭২ সালের বিশেষ বিবাহবিধি প্রণয়ন কালে_ আইনের দৃষ্টিতে 

্রাহ্মগণ হিন্দু নন__একথা! বলতেও তার আপত্তি ছিল ন11১৪৪ক এই ধারাটিকে 
আরও সম্প্রনারিত করেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার | ১৮৮২ সালে প্রকাশিত তার 

চ৪100 ৪0 70:08655 01 002 181)070 98198] গ্রন্থে যেখানে তিনি 

ব্রাঙ্মমমাজের মত ও বিশ্বামগুলির সংক্ষিপ্ঠ তালিকা দিয়েছেন, সেখানে লমগ্র 

ব্রাহ্মলমাজের হয়ে একথা বলতে দ্বিধা করেন নি [006 819107070 98108) 

06116598 ]16808 00156 0 66 006 01716£ ০0৫ 9]1 701:01015663 210৫ 

668012681১৪ অবশ্য কেশবচন্ত্র তার নববিধানের ভূমিতে সর্বধর্মসমস্থয়ের 

একটি পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মণ্গীর মধ্যে প্রবীণ 

শান্্রবিদ্ গৌরগোবিন্ব রায় প্রবতিত হিনুশান্্র্চার একটি ধারা বর্তমান ছিল। 
গ্রতাপচন্ের পরীইধর্ম নিষ্চাত চিন্তা ও শেষোকগণের হিন্কু ভাবধারার মধ্যে তীত্র 
সংঘাতও কেশোবোত্বর নববিধানমণ্ডলীর ইতিহাসে একটি অধ্যায় ।১৪, কিন্ত 
গৌৰগোবিল্ বান, কালীশঙ্বর কবিয়াজ, দ্িজদাস দত প্রস্ৃতির অছুনীলিত গ্রাচ্য 

বগি 



ভাবধারা শেষ পর্যম্ক কেশবচন্দ্রের ব্রান্ষসমাজে প্রাধান্য লাভ করতে পারে নি। 
সাধারণের মনে ব্রাঙ্গধর্ম প্রচ্ছন্ন গ্রীষটধর্ম__এমন ধারণা (সত্য হোক বা মিথ্যা 
হোক ) থেকেই গেল। উত্তরাধিকারস্ত্রে এই অপবাদের ভাগী সাধারণ 
্রাহ্মমমাজও হয়েছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী স্ব এটি উপলব্ধি কবে লিখেছেন £ 
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2০০০1৪'1১৪* দেখা যাচ্ছে জনমানস থেকে ব্রাহ্মসমাঁজের দূরে সরে যাওয়ার 

এবং সাধারণের দৃষ্টিতে বিজাতীয় প্রতিভাত হওয়ার অন্যতম কারণ ডেভিড 
কফ কথিত এর বৈদাস্তিক ভিত্তি নয়-_তার ঠিক বিপরীত, সেই বৈদাস্তিক বা 
ভারতীয় হিন্দু ভাবধারা! থেকে কিচ্যুতি। এরপর ডেভিড কফকে শুধু মনে. 
করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, ব্রাহ্মমমাজের মত বেদ-বেদাস্ত অনুপ্রাণিত সমস্ত 
সংস্থাই ভারতীয় সাংস্কৃতিক জাতীয় ভাবধারা থেকে স্থলিত হয়েছে এই মর্মে 
তিনি যে মত প্রকাশ করেছেন সেটিও বস্ভভিত্বিহীন। বিবেকানন্দের বৈদাস্তিক 
হিন্দুধর্ম প্রচার বা আর্ধনমাছের বেদভিত্তিক হিন্দুধর্ম সংস্কার ভারতীয় হিন্দুর 
আত্মবিশ্বাস ও জাতীয়তাবাদকে যে সংহত ও অনেকাংশে পরিপুষ্ট করেছিল এ 
বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। 

সর্বশেষে ভেভিভ কষ্ষের এই সিদ্ধাস্ভটিরও সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন যে 
শিক্ষাক্ষেত্রে ১৮৫* থেকে ১৮৪৫ এর মধ্যে প্রাচাপস্থী গ্রভাৰ অপসারণ ও 
মেকলে-নীতিৰ প্রতিষ্ঠার ফলেই পরবর্তী ইতিছাসে বঙ্গীয় নবন্ধাগৃতির এক নৃত্তদ 
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কার্পনিক ব্যাখা হুরু হয় (৪০০1০৪০০ 105 0015০801015 ০0 006 13190011- 

£919175 01 055 9321759] 0.613815991500 )1১৪৬ক এই পনর বছরের মধ্যেই 

ডিরোজিওকে জ্ঞানরাজ্যের তুঙ্গে প্রায় সোক্রাতেসের আসনে বমানো হয়। হিন্দু 
সংস্কারকরূপে বামমোহনের ভাবমৃত্তি গড়ে তোলার জন্য দায়ী হলেন পে 
ঠাকুর এবং এর গোড়াপত্তন হল ১৮৪০-৪২ সালে যখন দেবেন্দ্রনাথ জ 

নৃতন শ্রক্তিসঞ্চারের ব্রত গ্রহণ করলেন এবং রামমোহনগ্রস্থাবলীর নৃতন সংস্করণ 
প্রকাশে উদ্যোগী হলেন। উনবিংশ শতাবীতে রামমোহনই সর্ববিধ প্রগতিমূলক 

প্রচেষ্টার উৎস এবংবিধ সংস্কারের মূল হল 08100608 [২৪৮1৪ পত্রিকায় ১৮৪৫ 

সালে কিশোরীচাদ মিত্র কর্তৃক রামমোহনের জীবনী প্রকাশ। কফের এই 
উক্তিগুলির মধ্যে বিভ্রান্ত চিন্তার একাধিক সুত্র জট পাকিয়ে যে গ্রন্থির স্থষ্টি 

করেছে তার উন্মোচন শ্রমসাপেক্ষ ৷ 

প্রথমত, এই প্রসঙ্গে ভিরোজিওর নাম কি কারণে উত্থাপিত হল তা বোঝা! 

ছুঃসাধ্য। ডিরোজিও তার স্বল্প আমু্কালের মধ্যে স্বীয় মনীষার উপযুক্ত কোনও 

গ্রন্থ রচনা! বা গবেষণা করে যান নি। তীর অসামান্য প্রভাব ছিল মুখ্যত 

শিক্ষাপ্ুরুরূপে তাঁর সাক্ষাৎ ছাত্র ও ভাবপরিমণ্ডলের অস্তভুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে 
গড়ে ওঠা সমকালীন তরুণসমাজের মনে। হিম্কু কলেজে তার পাঁচ বছর 

অধ্যাপনা কাল ১৮২৬ থেকে ১৮৩১-এর মধ্যে এই প্রভাব স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়ে 
কলকাতার মধ্যবিত্ত হিন্দু শিক্ষিত সমাজে এক ভাববিপ্রবের সৃষ্টি করেছিল। 

ডিবোজিওর অন্তরঙ্গ শিশ্মগ্লী গুরুর শিক্ষার ও প্রত্যক্ষ সংশ্রবের ফলে ছুটি 
বিষয়ে দীক্ষিত হয়েছিলেন-__সর্বসংস্কারমুক্ত যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী ও নৈতিক 
মূল্যবোধ । এমন গুরুকে তারা দেবতুল্য শ্রদ্ধাভক্তি করবেন ও তাঁর শিক্ষায় 
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য চেষ্টিত হবেন, তা খুবই স্বাভাঁবিক। কিন্তু 

শিক্ষাক্ষেত্রে মেকলেনীতির জয়ের সঙ্গে ছাত্রদের মনে ডিরোজিওর প্রভাব 

সঞ্চারের কার্ধকারণসম্পর্কট] কোথায়? ১৮২৬ থেকে ১৮৩১-এর মধ্যে তো 

শিক্ষানীতি চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়নি। ডিরোজিওর ছাত্রগণ গুরুকে 

সোক্রাতেসের আসনে বসিয়ে থাকুন আর নাই থাকুন গুরুর প্রতি তাদের 
অসাধারণ শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হতে স্থরু হয়েছিল হিন্দু কলেজে ভিবোজিওর 
অধ্যাপনার কাল থেকেই । ডিরোজিওর শিক্ষায় গুদের মাঁনসবিপ্রবেরও এই 
পর্ব থেকেই আরস্ত। ১৮৩* থেকে ১৮৪৫-এর মধ্যে এই মনোভাবই অটুট 

০" 



ছিল, শিক্ষাক্ষেত্রে মেকলে-নীতির প্রতিষ্ঠার ফলে নৃতন করে গুরুপজা তারা 
আরম্ভ করেন নি। উত্তর কালে তাদের মনোভাব ( গুকুর প্রতি শ্রদ্ধা বজায় 

রেখেও ) যেটুকু সংশোধিত হয়েছিল তার মূলে ছিল মেকলের নয়, রাঁমমোহনের 
প্রভাব। সঞ্চম অধ্যায়ে তার বিস্তারিত আলোচন! করা হয়েছে। 

এব পর বাকী থাকে রামমোহন-প্রসঙ্গ ৷ দেবেজ্রনাথ ঠাকুর এবং কিশোরীচাদ 

মিত্র কার্ধত রাঁমমোহনের উত্তরকালীন কাল্পনিক ভাবমূত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দায়ী 
এমন সিদ্ধান্তের মূলেও ডেভিভ কফের তথ্যজ্ঞানের অভাব । তিনি একটু 
ঘুরিয়ে বলতে চেয়েছেন, বামমোহনের জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর অনতিপরে মনীষী 
ব! সংস্কারকরূপে তার তেমন কিছু প্রতিষ্ঠা ছিল না) শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচ্যপন্থী 
প্রভাব বিদ্বরণের পর উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে তাঁর ভাবমূত্তি উজ্জ্বল 
হয়ে উঠতে থাকে । এটাই তার মতে 205 0১161086107) বা রমন্যাস ত্যতি। 

ইউরোপীয় প্রাচ্যবিষ্ঠাবিশারদগণের সঙ্গে বামমোহনের যোগাযোগ সংক্রান্ত 
আলোচনাটি ধারা এ পর্যস্ত ধৈর্ধসহকারে পাঠ করেছেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন 

এমন ধারণার কোনও ভিত্তি নেই। পণ্ডিত ও মনীষীরূপে রামমোহনের খ্যাতি 

তার জীবদদশাতেই আন্তর্জাতিক স্বীরুতি লাভ করেছে । ১৮২৪ সালে তিনি 
ইংলগ্ড ও ফ্রান্সের এসিয়াটিক সোসাইটিছ্বয়ের সদস্যপদ ছারা সন্মানিত। 
ত৷ ছাড়া ইহুদী ও শ্রীষ্টধর্মশান্ত্রের মর্মজ্ঞ এবং মানবমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম 
পুরোধারূপেও জীবিতকালেই তিনি বিদেশে স্বীকৃত। এ বিষয়ে অসংখ্য 
সমকালীন সাক্ষ্যপ্রমাণের মধ্যে ছুটি এখানে উপস্থিত কর] যেতে পারে £ 

রামমোহন ইংলণ্ডে পৌছাবার পর সেখানে ইউনিটারিয়ানদের আয়োজিত নর্ব- 
সম্প্রদায়ের এক সভায় তাঁকে যে সম্র্ধন1 দেওয়। হয় (১৮৩১ ) সেই উপলক্ষে ভঃ 

জন বাওরিং বলেন: “[ 09806 10706 00 58৮ ৪]] 2:০6] ৪110 1)01৩১ 

101] 2100 9012 0080 115 10099851016 00 £1০ 230)1:655101)) 60 (10056 

$617017)21065 016 11)061550 8190 2106101086101) ভা10) 90101) 1015 

80561010616 13 29300186650 1) 811] 000 2011705, [1০০011606 

301206 71:16:95 19856 15001560 010610355165 160 10000171008 

₹/1081 0065 81800010666] 16 2175 02 00086 (110-1)01002160 1061) 

13085 1)817)63 1385 11560 00:08) %10155100063 ০ 2£6৪) 

81)0810 ৪1996871 205006 00600. 10765 10852 51006207250 
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[২৪100010017 [২০5৮ 1১৪৮ রামমোহন আমেরিকা যান নি কিন্ত তার 

খাতি সে দেশে পৌছেছিল। তার সঙ্গে তদানীস্তন আমেরিকার ইউনিটারিয়ান 
সম্প্রদায় ও বৃদ্ধিজীবিমহলের যোগাযোগের অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ আবিষ্কৃত 
হয়েছে। শ্রীমতী এড়িয়েন মুর তাঁর [২9170000101 [২০৮ 20 4৯0) 61108, 

গ্রন্থে বু পরিশ্রমে সেগুলিকে সংগ্রহ করে নিপুণভাবে সাজিয়েছেন। ডেভিড 

কফের গ্রন্থে কুত্রাপি শ্রীমতী মূরের গ্রন্থের উল্লেখ তো! দেখলাম না। এখান 
থেকে একটি মাত্র উদাহরণ তুলছি । ১৮৩০ থেকে ১৮৩৩ এর মধ্যে কোনও 
সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে দীসপ্রথা-বিরোধিগণের একটি সম্মেলন হয়। 
এই সম্মেলনের কোনও সত্য £001555 0০ 0১০ 7৬ 20065 ০0£ 001)81698 

028 0৪ 4১0০11601০৫ 518%6:5 নামক এক ইন্তাহার প্রকাশ করেন। 

এই ইন্তাহারে তিনি ছ্সনামে স্বাক্ষর করেন “রামমোহন বায়”, এবং ব্যাখ্যাম্বরূপ 
মন্তব্য জুড়ে দেন £41018 ০1951078 (1013 ৪001655 ৪110 1012 00 2.590706 

0১৪ 1581006 06 0196 ০0৫ 006 30050 231181)651)60 800 10618501613 

০% 06 17000971806 100 11511)6) 00088010006 ৪ 1016 10087 

78700001700) 7২০৮. 1১৪৯ সমসামগ্িক বিদেশী মহলে রামমোহনের ভাবমৃক্তি 

কি ধরণের ছিল বনু সাক্ষ্াগ্রমাণের মধ্য থেকে সে বিষয়ে দু'টি মাত্র দৃষ্টান্ত চয়ন 
করে দেশের দিকে দৃষ্টি ফেরানো! যেতে পারে । 

১৮১৪-১৫ থেকে ১৮৩* পর্যস্ত রামমোহন স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বাস 
করেছিলেন ; বঙ্গীয় নবজাগৃতির ক্ষেত্রে তার স্থায়ী কীত্তির ভিত্তিস্বাপনও 
হয় এই পর্বে। ১৮১৫ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আত্মীয় সভা! 

এবং বেদাস্তসংক্রাস্ত তার প্রকাশনগুলিরও তখন থেকেই স্থরু। সমকালীন 
সাক্ষাগ্রমাণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ধর্মবেত্তা ও সমাজসংস্কারক 

রূপে রামমোহন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিষিত হয়েছেন। 'বেদাস্তলার 
(১৮১৫ )-এর ইংরেজি অন্বাদ (১৮১৬) এবং জার্মান অন্ধবাদ (১৮১৬) 

৮০০ 



এবং উপনিষদাবলীর ইংরেজি অনুবাদ সমকালীন পাশ্চাত্য জগতে কি পরিমাণ 
সাড়া জাগিয়েছিল তার কিছু আভাস পূর্বে দেওয়া হয়েছে। ১৮১৯ সালের 
মধ্যেই তিনি বেদাস্তের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও বৈদাস্তিক হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতারপে 
উইলসন কর্তৃক যে বিশেষভাবে স্বীকৃত সেপ্রসঙ্গও বর্তমান অধ্যায়ভুক্ত। 
আত্মীয় সভা নামক যে গোষীটি রামমোহনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 

প্রথম থেকেই সেটি ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল সংস্কার আন্দোলনের 
ধারক রূপে সমকালীন জনজীবনে যথেষ্ট আলোড়ন হ্ষ্টি করেছিল। 
সমসাময়িক দেশী ও বিদেশী পত্রপত্রিকায় এর যথেষ্ট প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। 

'এসিয়াঁটিক জার্নাল”, “মিশনারী বেজিস্টার”, “ক্যালকাটা মাস্থলি জার্নাল” 
ইপ্ডিয়া গেজেট" প্রভৃতি থেকে এই সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বিবরণগুলি ঘত্বুদহকারে 
একত্র করেছেন শ্রীতীন্দ্রকুমার মজুমদার ও শ্রীগ্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় ।১৫০ 

এগুলির মধ্যে কয়েকটি নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করলে আত্মীয় সভা কেন্দ্রিক 
রামমোহন গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করা সহজ হুবে। ১৮১৬ 
সালের “মিশনারী রেজিস্টার বামমোহন ও আত্মীয়-লভা সম্পর্কে বিস্তারিত 
সংবাদ দিয়ে লিখছেন, ৮0০ 3151)07115 1520 651০6 26661079050 1718 

1162, ১৪ 1)০ ৪৪ 19115 017 1018 €0810 1১৫১ ইন্ডিয়া গেজেট'এ (১৮ মে, 
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056 11706500156 02 32ড০18]1 585029 710) 2৪:০1) 00061, 2170 0£ 00 

16500010178 00 0160) 26০. 12 02215 019039560. 20 £61501:9115 

201016020- 006 17655658105 01 210 11)671) 1007 1085311)6 1961 1166 

17) 2. 80266 0৫ ০61010205-01)6 71806152 0৫6 19015 £8105 ৪7৫ ০01 

87061106 আ1005 00 0010) 10) 006 ০01052 ০৫ 00611 1755591545 

ড/1:6 00106101790 29 761] ৪5 21] 056 5096190610095 61:20 0175168 

17) 096  2001065%  100126615, ১০16০ 78958£95 000 006 

(00100110151)005 - 06 005 ড25, 17) 5000016 ০৫ 02 2016 

19615010521] 55506]00 01 ৮/9151)10 12162021000 22019117607 2130 

[75001)5 01 801765 726 50106 2য0125512 0৫ 006 18161) 0 006 

800121)06 11) 0106 00906011065 00615 02061001১৫২ রামমোহনের 

চ7010)0016 90856501015 €0 1015 09017570061 শীর্ষক গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য 

গ্রসঙ্ষে ১৫ মার্চ, ১৮২৩ সংখ্যা ক্যালকাটা] জান্নাল' বলেছেন, ”[1)6 ৪০০০: 
1011775218, 10 01010 200927, 15 0: 00০ 95০0 0৫6 005 ৬ 602150163 আ1)0 

085০ 1616০6650 610 70001917015 006150081 1000101)3 ০0৫6 61) 

[71700052550 71101) 15 9810 609 1)8%2 10661) 1750159511)6 18191015 

1) 73670169] 0৫196 55815,..৮ 1১৫৩ এমন উদাহরণ অসংখ্য দেওয় যায়। 

এই আত্মীয়সভার মাধ্যমে বিকশিত ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের এতিহ্ 
অবশেষে সম্পূর্ণ রূপায়িত হয় ১৮২৮ সালে স্থাপিত 'ব্রান্মদমাজ' নামক প্রতিষ্ঠানে । 
রামমোহনের সমকালীন শিক্ষিত সমাজে এর ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার 
হিসাব সে যুগের সংবাদপত্রে ও লোকসাক্ষ্যে ভালভাবেই পাঁওয় যায়। সতীদাহ 

প্রথার বিরুদ্ধে জনমত হ্ৃষ্টিকরে তাকে একটি সংগঠিত আন্দোলনে পরিণত 
করা সমাজসংস্কার ক্ষেত্রে রামমোহনের সর্বপ্রধান কীতি। এই কাজে নেমে 
তাকে যথেষ্ট নিগ্রহ সহ করতে হয়েছিল, গপ্তঘাতকের হাতে তার প্রাণনাশের 

আশঙ্কা পর্বস্ত উপস্থিত হয়েছিল। কলিকাতার সমসাময়িক প্রগতিশীল জনমত 
কিন্ত রামমোহনের জীবিতকালেই এ-বিষয়ে তার ভূমিকাঁকে অভিনন্দিত করতে 
ভোলেনি। প্রিভি কাউনসিলে রাঁধাকাস্ত দেব প্রমুখ রক্ষণশীল গোষ্ঠীর 
সতীদাহ-উচ্ছেদ্দ বিরোধী আবেদনপত্র অগ্রান্ন হলে এই উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ 
রবে ১০ নভেম্বর ১৮৩২ €োড়ার্সাকোস্থ ব্রাহ্মমমাজ ভবনে কলিকাতার ভারতীয় 

৫ 
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ও ইউরোপীয় নাগরিকবুন্দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্থান্ঠ প্রস্তাবের 
মধ্যে সতীদাহবিরোধী সংগ্রামের সেনাপতি রাঁমমোহনকে সতীদাহ-উচ্ছ্দ- 
কল্পে তাঁর অক্লাস্ত পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে একটি প্রস্তাব গৃহীত 
হয়েছিল এবং সাধারণ ভাবে কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিকদ্ধে তার 

দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলনকেও অভিনন্দিত করা হয়েছিল।১* বিদেশে 
বামমোহনের মৃতার পর স্বদেশে তার' প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেও দেখা যাঁয় 
রামমোহন বিস্বত তো ননই, বরং তাঁর অবর্তমানে তার কীন্তির এঁতিহাসিক 
গুরুত্ব যেন ব্বদেশবাসী ( কোনও কোনও ক্ষেত্রে তার বিবোধীর] পর্ষস্ত ) আরও 

গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছেন। “সমাচার দর্পণ” পত্রিক! 

শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রকাশিত ; সম্পাদনার ভার মিশনারীদের হাতে 
থাকলেও এটির পরিচালনা! ও রচনার কাজে দেশীয় পণ্ডিতদের যথেষ্ট সাহায্য 
নেওয়া হত। এঁদের কোনও পক্ষই রামমোহনের বন্ধু ছিলেন না। এই 
পত্রিকার ১৯ ফাল্ঠন, ১২৪* (১ মার্চ) ১৮৩৪) সংখ্যায় বামমোহনের মৃত্যা 

প্রসঙ্গে এক শোকগাথ! প্রকাশিত হয় যার রচনায় কোনও দেশীয় পণ্ডিতের 

হাত ছিল বলে সহজেই অনুমান করা যায় £ 
কুমারিক1 খণ্ড মধ্যে বিদ্যাসিন্ধু ছিল। 

কালরূপ তান্করের হাতে স্থখাইল ॥ 
বেদাস্তশান্ত্রের অস্ত নিতান্ত এবার । 

স্তব্ধ হইয়া শব্বশান্ত্র করে হাহাকার ॥ 

অলঙ্কার হইলেন আকার বহিত। 
দর্শন দশিতহীন হইল নিশ্চিত ॥ 

বেদ উপনিষদের ঘুচিল স্চন]। 
যন্ত্রণ। যন্ত্রিত অন্য অন্য শান্তর নানা ॥ 

ইংলপ্তীয় শাস্ত্রে আর আরবি পারসি। 

না রহিল পারদপি অন্য এতাদূশি ॥ 
ব্রহ্ম উপাসকগণ আচাধবিহীন। 

হায় হিন্দদ্থান দেশ হুইল নেত্রহীন ॥ 
পাণ্ডিত্য দেখিণে যার দর্বশান্ত্রে অতি। 

রাজ] রামমোহন বলি বাখানে ভূপতি ॥ 
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য| হতে প্রকাশ দেশে নান! বেদ বিধি। 

হবিলেক কালচোর হেন গুর্ণনিধি 1১৫৭ 

| 
[ 

একদিকে যেমন এক বিরোধীপক্ষ রামমোহনের মৃত্যুতে হিন্দস্থানকে নেতরহীন' 

মনে করছেন, অপর পক্ষে দেখা যায় রাঁমমোহনের গ্ুণগ্রাহীরা ৫ এশ্রিল 1১৮৩৪ 
টাউন হলে এক শোঁক-দভা আহ্বান করেছেন যার বিজ্ঞপ্তি চোদ্বজন ভারতীয় 
এবং তেইশজন ইউরোগীয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত।১৫* ভারতীয় শ্বাক্ষরকাবীদের 

মধ ছিলেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বসময় দত্ত, কালীনাথ বায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, 

প্রীকষ্ণ সিংহ, হরচন্ত্র লাহিড়ী, লক্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, রুস্তমজি কাঁওয়াসজি, 
মথুরানাথ মল্লিক, রমানাথ ঠাকুর ও রাঁজচন্দ্র দাস। এই সভার পূর্ণ বিবরণ, 
প্রদত্ত ভাষণারদির বয়ানসহ বক্ষিত হয়েছে।১৫৭ সভায় রামমোহনের উপযুক্ত 

শ্বতিরক্ষার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং এই উদ্দেশ্যে আট হাজার টাঁকা 

টাদা স্বাক্ষরিত হয় ; ১৯ বৈশাখ, ১২৪১ ( ৩০ এপ্রিল ১৮৩৪) সংখা] 'সমাচার- 

দর্পণ'-এ চীদা-স্বাক্ষরকারীদের নাম-তালিক] প্রকাশিত হয়েছিল।১৫৮ লর্ড 

উইলিয়ম বেট্টিংক্ এই ম্থৃতিরক্ষার উদ্দেশ্তে পাঁচশ টাক] চাঁদা হ্বাক্ষর করেন ।১৫৯ 

সমসাময়িক কাগজপত্রে এই সংক্রান্ত একটি অতিরিক্ত খবর পাওয়া যাচ্ছে। 
রামমোহনের স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এই উপলক্ষে হিন্দু 

কলেজ রামমোহনের নামে এক অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি করবার প্রস্তাব হয়েছিল। 

২০ এপ্রিল, ১৮৩৪ তাঁরিখে শ্মৃতিরক্ষা সমিতির সম্পাদক জেম্স ইয়ং বেট্টিংকৃকে 
লিখিত এক পত্রে এই প্রস্তাব করেন (1£ 00৪ 2068175 ০০৪1 66 ০০01190660 

60 21500 8 [200 7%101581) [05৮ 01:016850181010 11) 006 171700 

0০011666, 16 আ০০1] 028 066৮6: 0:016০6 06115808008 22 

06115 ০0 8৮60 ৪ 80806. )1১৬০ বো্টিংক এই প্রস্তাবকে স্বাগত 

জানিয়ে প্রথম কিন্তিতে পাঁচশত টাক! দিতে প্রতিশ্রুত হন, এবং প্রস্তাবটি 
কার্ষে পরিণত হলে আরও অর্থ সাহায্য করবেন বলে জানান ।১৬১ দুঃখের বিষয় 

প্রস্তাবটি শেষপর্যস্ত কার্ধে পরিণত হয় নি। এর কারণ ইয়ংএর পূর্বোন্লিখিত পত্রে 
আভামিত। তিনটি গোষ্ঠী ছিলেন বামমোহনের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের 
বিরোধী-উইলসন পোঁষিত বাধাকান্ত-বাঁমকমল-ভবানীচরণ প্রমুখ প্রভাবিত 

রক্ষণনীল গোষ্ঠী (বিলাতবাঁপী টিইলদন তখন পর্যন্ত এই দলের গ্রধান মুরুব্বী ) 

১২৮ 



বারা হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষসভায় রামমোহনের অস্তভুক্তির তীব্র ও সফল 
বিরোধিতা করেছিলেন। বিশপ উইলসন ও রূস ডোনেলী ম্যাঙ্গল্স্ প্রভাবিত 

গোঁড়া ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় রামমোহনের স্বাধীন গ্রষ্টধর্মশান্্ আলোচনায় ধার ছিলেন 
বিক্ষুব্ধ ( ইয়ং-এর পরের ভাষায় 7701805 ৬/11301) 100 0015 1711)010 

0160965 2150 71917£159 97110 1015 01007150181) 0180963) ) এবং উচ্চপাস্থ 

শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের একটি ক্ষমতাশালী গোষঠী ( ইয়ং-এর ভাষায় 91৭-01৩11197) 
28705) কৃষ্ণাঙ্গ রামমোহনের স্বাধীন-চিত্ততায় ধারা ছিলেন মর্মান্তিক ভ্ুদ্ধ 
( ইয়ং-এর ভাষায় 7০ 811 500) [তি 1. [0২05 ৬1790 15 0106 ৪০ ০৫ 

170051:901090101) 0£ 0০ [15019810210] 0: 11076511606, 15 08০01191215 

10205101].701065 ০৪121000 218006 606 00008106০0৫ 006 01201. 

58111 50201776117) ০0170806 আ10]) 016 চা1)166 [00215], 01665100108 

60600181165, 00060 ৪৮17501175 50010101165, 00010151108 810 

0806001. 10925 ০00 1[,02051)1 100ত 0026 হি. 1. 0২, 01006 

021196 0%% 2 011] 551:817 001 50006 1951501)8] 11501813165 210 

00806 10100 290198156 ?৮”)1১৬২ প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হলে হয়তে। হিন্দু 

কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় অধ্যক্ষ সভা থেকে রামমোহনকে বাদ দেওয়ার 

'অপরাধের কিছু প্রায়শ্চিত্ত হত। কিন্তু এই প্রয়াস ব্যর্থ হওয়া সত্বেও উনিশ 

শতকের তিরিশের দশকে মধ্যবিস্ত প্রগতিশীল চিত্তে রামমোহনের স্থৃতি অঙ্লান 

ছিল। ১৮৩৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী ও ১৫ ডিসেম্বর মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা 
পুনংপ্রতিষ্িত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করে কলিকাতায় যে ছুটি ভোজসভা 

অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ছুটি উপলক্ষেই মুদ্রাযস্ত্ের হ্বাধীনতা স্থাপনের জন্য রামমোহনের 
সংগ্রাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ল্মরণ করে উদ্যোক্তারা তীর স্থবতির উদ্দেষ্ঠে শ্রদ্ধা 
নিবেদন করেন ।১৯* ১৮৩০ থেকে ১৮৪৫-এর মধ্যে দেশে-বিদেশে রামমোহনের 

গ্রশ্থাদি প্রকাশও অব্যাহত ছিল। ১৮৩৯ সালে তার সংস্কৃত ও বাঁউল! 

গ্রস্থাবলীর এক সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করেন তাঁর শিল্ত ও আত্মীয় নতার সদস্য 

অন্নদাগ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ) ১৮৪৮এ এর দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়। ১৮৩২ 

সালে তাঁর তেরখানি প্রধান ইংরেজি গ্রন্থের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় 
লগ্তন থেকে ; ১৮৪,এ দেখা যাচ্ছে কাম্পেন থেকে এই শ্রাস্থাবলীর একটি 

'সুলদাঁজ সংস্করণের প্রকাশ। এই গংক্কান্ত ডেতিভ কফের উক্তি, চর্ধিশের 
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দশকে দেবেজ্রনাথ ঠাকুর সত্বর বামমোহনের গ্রন্থাবলী প্রকাশ ও প্রচার করার 

ফলে রামমোহনের প্রতিষ্ঠা তরাম্বিত হয়,__ভিত্তিহীন। রামমোহনের ভাবধারা 
প্রচারের উদ্দেস্তে দেবেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী পত্রিকায় তার কিছু কিছু গ্রন্থের 
সারমর্ম বা চুর্ণক প্রকাশ করেন। সম্পূর্ণ বাংলা বা ইংরেজি ্স্থাবলীর মংকলন 

ভিনি কখনও সম্পাদন করেন নি। বাঙলা গ্রস্থাবলী রাজ নারায়ণ বস্থ ও 

আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৮৮০ গ্রীষ্টাকে। ' ইংরেজি 

গ্রস্থাবলীর ভারতীয় সংস্করণ যোগেন্দ্রন্্র ঘোষের সম্পাদনায় দুই খণ্ডে প্রথম 
প্রকাশিত হয়, যথাক্রমে ১৮৮৬ ও ১৮৮৭ খ্রীষ্টাকে। এখানেও কফ তথ্যনিষ্ট 

হতে ভুলে গেছেন। অপর দিকে রামমোহনের স্থৃতিবক্ষার প্রয়াস ১৮৩৪ সালে 

সাময়িকভাবে ব্যাহত হলেও, ১৮৪২-৪৩ সালে তাই নিয়ে প্রকাশ্ঠে আন্দোলন 

করেন “ইয়ং বেঙ্গল' দলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর। এ পত্রিকার জুলাই 
১৮৪২ ও ১৬ জুলাই ১৮৪৩ এবং ২৪ আগস্ট ১৮৪৩ সংখ্যার সম্পাদকীয় ও 
প্রাসঙ্গিক মন্তব্য থেকে এ বিষয়ে কিছু খবর পাওয়া যাঁয়।১৬ জুলাই 

১৮৪২ সংখা প্রস্তাব করেন স্থতিরক্ষা সমিতি সংগৃহীত আট হাজার টাকা 

দিয়ে রামমোহন-গ্রন্থাবলীর কয়েক খণ্ডে এক সংস্করণ প্রকাশ করা হোক, 
এবং স্থতিভাগারের উদ্বত্ত অর্থে ও এ গ্রস্থাবলীর বিক্রয়লন্ধ অর্থে একদল 
প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদের ছার! বাঙল! ভাষা অন্থশীলনের কোনও স্থায়ী ব্যবস্থ। 

করা হোক। উল্লিখিত পরবর্তী সংখ্যা! জানাচ্ছেন “বেঙ্গল হরকরা?” 

“ফ্রেণ্ড অব. ইত্তিয়া" এবং "চার্চ অব. ইংলগু ম্যাগাজিন' এই প্রস্তাব সমর্থন 
করেছেন । ২৪ আগস্ট ১৮৪৩ সংখ্যাতে বলা হচ্ছে রামমোহনের দেহাবশেষ 

ত্রিস্টলম্থ আর্নোজ ভেলে যেখানে স্থানাস্তরিত হয়েছে তার উপর হিন্দুস্থাপত্য 

রীতিতে এক স্মতিসৌধ নির্মাণের জন্য ভারতবর্ষ থেকে কিছু টাকা পাঠানো 
হয়েছে। রামমোহনের অস্তরঙ্গ বন্ধু ছ্বারকানাথ ঠাকুরকে ১৮৪২ সালে তার 

প্রথমবার ইংলগড যাত্রা কালে এই কাজের ভার নিতে অনুরোধ করা 

হয়েছিল ।১*৪ক অনুমান হয় তিনি ইংলণ্ডে এ কাঁজে ঘে অর্থব্যয় করেছিলেন তা 

প্রধানত ১৮৩৪ সালে সংগৃহীত এই স্থতিভাগাবের গচ্ছিত টাক1।৯* ডেভিড 

কফ খবর রাখেন না, রামমোহনের ধারাবাহিক জীবনীপ্রকাশে কিশোরীটাদ 

মিত্রের আগে উদ্ভোগী হয়েছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৪২ সালে তার ও 

গ্রসন্নকুমার ঘোষের যুগ্ম-সম্পাদনায় প্রকাশিত “বিদ্যাদর্শন' নামক গবল্লাযু মাসিক” 
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পত্রের পৃষ্ঠায় ।৯৬* বাঁমমোহনের বিলাত-প্রবাস ও মৃত্যুর পর সংগঠন হিসাবে 
ত্রাঙ্মসমাজ দুর্বল হয়ে পড়লেও বামমোহন প্রবতিত বেদাস্তভিত্তিক একেশ্বরবাদী 

মনোভাব যে শিক্ষিত সমাজে ক্রমসম্প্রলারমান ছিল তার সমকালীন, নিদর্শন 
পাওয়া যাবে। জেম্স ইয়ং তাঁর ১৮৩৪ সালে বো্টিংকৃকে লিখিত পূর্বোক্ত পত্রে 
বামমোহন-গোী সম্পর্কে ম্প্ই বলেছেন, “ড51101) [ 1519106 00 58 £911)$ 
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১৮৩৬ অক্টোবর সংখ্যা জ্ঞানান্বেষণ” এবং ১ জুলাই ১৮৩৭ তারিখের সমাচার 

দর্পণও '্রহ্মঘভা"র মতবাদকে সমাজে স্থপ্রতিষ্ঠিতই লক্ষ্য করেছিলেন।১৬৮ এই 
পর্বে ক্রাহ্মঘমাজের প্রতিষ্ঠানগত ছূর্বলতার কারণ রামমোহনের মৃত্যুর পর 
দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্যতীত অন্যান্য বিত্তশালী পৃষ্ঠপোষকগণের এর সংশ্রবত্যাগ 
ও অর্থসাহাষ্া প্রত্যাহার । কিন্তু রামমোহন প্রবন্তিত ভাবধারাঁর মধ্যবিত্ত 

সমর্থন উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল এট] লক্ষ্য করবার মত। তাই এই পর্বে 

রামমোহনস্থষ্ট ভাবপরিমগ্ডলের পরিধি ক্ষীণবল ব্রাক্গপমাজ অপেক্ষা বৃহত্তর 

ছিল। শিক্ষিত জনচিত্ত থেকে রামমোহন কখনই মুছে যান নি, পণ্ডিত, 

মনীষী, উদ্দার ধর্মবেত্তা, মাঁনবপ্রেষিক ও সমাজসংক্কারকরূপে তাঁর খ্যাতি 

জীবদ্দশাতেই দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং শিক্ষার প্রসারহেতু 

ক্রমশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনের মুক্তি অধিক পরিমাণে সাধিত হওয়ায় তার মৃত্যুর 
পরে তাঁর ভাবধারা বিকাশের পক্ষে পরিব্শেও ক্রমশ অনুকূল হয়ে উঠছিল। 

উইলসন পোঁধিত ধর্মসভাগোষ্ঠী, গোঁড়া শ্রীষ্টায় সম্প্রদায় বা উদ্ধত বর্ণবিছেষী 
শ্বেতাঙ্গ রাজকর্চারীদের বিরোধিতা তার পথরোধ 'করতে পারে নি। 

ধর্মান্ধ উদ্ধত রক্ষণশীল সমাজের পক্ষ থেকে রামমোহনের স্থবতিকে মুছে 
দেওয়ার ও তার হু এঁতিহ্ের পথরোধ করবার এই মচেতন প্রচেষ্টাই 

পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে, রামমোহন সমকালীন সমাজে তার সমগ্র জীবনের 

সাধনা! দ্বার এমন একটি গতিশীলতার সঞ্চার করেছিলেন যা তিরিশের 

দশকেও অব্যাহত থেকে এই প্রতিপক্ষদদলগুলিকে ভীত করে তুলেছিল । বিগত 
শতকের চল্লিশের দশকে দেবেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী সভার মাধ্যমে ক্রাহ্মমমাজকে 

যখন এক শক্তিশালী সংগঠনরূপে দাড় করালেন তখন [তনি প্রায় .সব কটি 
সমসাময়িক প্রগতিশীল গোষীকেই সঙ্গে পেয়েছিলেন। তার পিছনে ছিল 

রামমোহনের জীবিতকাল থেকে তত্ববোধিনী সভার সঙ্গে ব্রাক্মসমাজের 

৮ 
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মিলন মুহূর্ত পর্যস্ত রাময়োহন-এতিহ্র ধারাবাহিকতা! । কিশোরীচাদ ১৮৪৫ 
্ী্টান্দে “ক্যালকাটা! রিভিউ” পত্রিকায় যে রামমোহন জীবনী লেখেন তার 

্রস্ততিপর্বের আভাস পাওয়া যাবে পূর্ববর্তী বেল শ্পক্টেটর' ও “বিভাদরশন'-এর 
পৃষ্ঠায়, এবং ১৮৪৩ সালে বামমোহনের আদর্শে কিশোরীাদের নিজেরই প্রতিষ্ঠিত 
[71500 10006010171157007:001০  5০০165-র কর্মস্চীতে। দেবেন্দ্রনাথ 

বা কিশোরীটা্দকে শূন্ থেকে কোনও কাল্লনিক 225 হৃ্টি করতে হয় নি 
একটি পরিচিত, প্রবহমান প্রগতিশীল এঁতিহের ধারা তত্ববোধিনী সভা ও 
1000 10156021511277050910  5০9০16-র মধ্যে পূর্ণ বিকাশলাভ 

করেছিল। 

প্রমাণপঞ্জশি 
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গ্রহণযোগ্য নয়। তুলনাটি থাটে ন1। 
৫. লক্ষ্য করলে দেখ! যাবে আধুনিককালে প্রাচ্যভূমির যে অংশে যে পাশ্চাত্য জাতি যখন 

অধিকার স্থাপন করেছে সেই অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার 
প্রথম যুগে সাধারণত সেই পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীই অগ্রণী হুয়েছেন। ভারতীয় বিভায় 

যেষন সম্মিলিতভাবে আদৌ ইংরেকধগণ অগ্রণী তেমনি নেপোলিয়নের মিশর-অভিযানের 
ফলে মিশরের পুরাবৃত্রচর্চার প্রথম যুগে ফরাসী পঙ্ডিতদেরই প্রাধান্য । ইন্দোনেশিয়া ও 
ইন্ফোচীনের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ওলন্দাজ ও ফরাসী পণ্ডিতদের ভূমিক! সম্পর্কেও একই কথ! 

বল। ঘায়। পাশ্চাত্য দেশগুলির সাম্রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে তাদের প্রাচ্যবিদ্াচর্চার একটি 
অবিচ্ছেন্ভ যোগ ছিল। লক্ষণীয় যে সাম্প্রতিককালে সাম্াজর অবলুণ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের 

প্রাচ্যবিভাবিষয়ে উৎসুক্য এবং এই বিষয়ক গবেষণায় উৎকর্ষের ক্রমশ অভাব ঘটছে। 
৬, 8, 0. 9801817 516029 [0০০০৪৪ £:000 014 0%1008518 10212/88 16768 

রগ 
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মও 20 (0০৮০১৩: 1919 ) 7 996-97 ; এই প্রবন্ধটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ধণ 

করেছেন প্রীহন'ল বন্দ্যোপাধ্যায় । 
৬ক, জরষউটব্য 24, ভা)0৮৩:010 4১2736019০7 1700) 106670106 ( 2028118 

[78109196028 ) ড০1, 2, 05168৮৪1997, 20, ৪-9. 

৭, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় রনেসীসে পাশ্চাত্যবিস্ভার ভূমিকা, কলিকাতা, 
১৩৮৬। পিঃ ৮স্৯ 

৮,716 186015 ০] 57076) 224567/55 60 15 ভারত (008:045962 80৫ 

80000868090 05 8.0. 0219) আ্0901818 50৫17050028 19055 0০. 989-7০0, 9৭৪, 

364-65) 8857-88. 

৯,008198 ভা210108 0275 21520906-06660 01 1072102885০ (16৫5/79 

0792 4১11001) চ £161/0661) 176006755 990৮ 06065 001512660. 1001) 096 0176070), 

ঠা) 076 50155101686 01 4817016156170101%256 ০0 0196:210107015 00. ০5:58, 1.070002 

1788, ৮. 107 উইলকিল্স, কৃত ভগবদ্গীতার এই অনুবাদের ভূমিকান্বরূপ হেস্টিংলের 
সুদীর্ঘ পত্রথানি মুদ্রিত হয়েছিল ( 02. 6-16)। 

১৩, 190 07১. 12-18 

১১. 2508 00910070067 01 008 £518610 9০০1865, 1১৩ [8:26 ল5৪61085 ) 

৪৪ 006 06168 99111986800 20086 5881008 [9:0200066:9 7 8200 006 70899 আঞ্য 

10৮ 812 ভা?111510 ০0099 20 606 275510670855 91815 917010]5 0608086 206 1911 

60৪৮ 60925 ৪৪ 1006 56 1018 90102008700 1618075  ৪0918106 60 ৫0 35086106 6০ 6108 

0196,) 0. তি. 31916 11671017507 06 12116 ০0) 016 7018 20701762016 ৮701৬, 

1714501705 17৮30 1 00981701 (3276101০117 ০1. £) 10020007) 1842, 

০0. 166. 

১২, 2১ 08002002792 2175015000৮ 501 চ7211107 0011666 (0819086৬ 

1819) গ্রন্থের ভূমিকায় ওয়েলেস্লীর এই মন্তব্যলিপি (1417)95) খানি সম্পূর্ণ মুত্রিত হয়েছে 

(00. হযেছে 11) । 

১৩, 110 00. অদ11-117 

১৪. ব্যবসায়ে মুনাফ1 অর্জন খাদের প্রধান লক্ষ্য কোম্পানীর সেই ডিরেক্টরবর্গ কিন্ত 
ওয়েলেস্লীর এই ব্যয়বহুল সাংস্কৃতিক উত্ভমকে সুনজরে দেখেন নি এবং এই প্রতিষ্ঠানটিকে 
উঠিয়ে দেবার কড়। নির্দেশ ১৮০২ সালেই বড়লাটকে পাঠিয়েছিলেন । এর উত্তরে ওয়েলেস্লী 

৫ আগস্ট ১৮০২ তারিথে কোম্পানীর চেয়ারম্যানকে কলিকাত৷ থেকে এক সৃঘুজিপুর্ণ দীর্ঘ 

পত্র লিখে ফোর্ট. উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠ। সমর্ধঘন করেন এবং কলেজ তখনফার মত রক্ষ| 

পায়। ওয়েলেস্লীর পত্রধানির জন্ভ ভ্রষ্টব্য চ০৪০৪০৬ 0. 0%%, 00 3০137138? 

হু ছেস্টিংলের মতই সংস্কৃতিপ্রেমী ছিলেন। 

, সুনীলকুমার চট্োপাধ্যায়, বাংলার নবজ্কাগরণে উইলিয়ম কেরী ও ১ ভার পরিজ্ধন, 

১ 



কলিকাতা, ১৩৮১, পৃঃ ১৭২-৭৪; সজনীকান্ত দান, বাংল। গন্ভসাহিত্যের ইতিহাস, পরিবধিত 
সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৮৯, পৃঃ ১২২ ১৫২ 

১৬. 716 7210252, 01 ড৬০1715610 ঠচ 0৮6 01122761 38/2510%6 8/101 2 21059 

27015121101 25৫ 55401017060019 065, ৮5 11152 0৬05 ৪০9 9820৪ 

34579107050 ০], 7 (70105 মা175৮ 300] ) 86787010015 1806 ; স্₹০1. হা ( [১5 5৩০০০ 

83০০৮) 98800190715 1808 ; ০]. ]]া (705 989000 73০0) 9825150815 1810. 

এই গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশের পাঙুলিপি অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হয়। সম্প্রতি এক গবেষক 

লিখেছেন কেরী ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে পাচ থণ্ডে রামায়ণের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন (দ্র. 

1080151 ০6৮৪ 71165 2416150 14555017,217165 চা৮177014 12793-718327 087011989 

2967 ৮৮. 9-98)। কিন্ত তথ্যটি ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে কেরী কৃত্তিবাস রচিত বাঙলা 

রামায়ণের এক সংন্করণ ১৮০২ সালে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করেন। তিনি মুল সংস্কৃত রামায়ণের 

বঙ্গানৃবাদ করেন নি। 

১৭, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুভ গ্রন্থ, পৃঃ ৮» 
১৬৮, &০ ৮1851)6৬ 01015010/69 ৫1৫ 616 03061171761 01 172109 1017)4090 1929, 

চ. 169; স্বনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় রণেসাসে পাশ্চাত্যবিষ্ঠার ভূমিকা, পৃঃ ৪৮ 

১৯, 88101] [02087 [06 “886৪: 00567006200 60 93810510716 ৪0150187811] 

82506109 0011686 1442217)6. 81157 91156. 10062) 2৬:০0 19399, 

2, 999. 

২০, চার্লস খ্যাণ্টের হিন্দু সংস্কতি বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর উপযুক্ত বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য 
0:7০ 96০9৪ 71%6 7787151% 06176011015 0170 17076 0191. 1959, 90. 29.8৮ £ কিন্তু 

লেখকের পরবর্তী মস্তব্য” [0১5 [08108511098] 15 ৪6০০০. 52) 00727101566 0076388& &০ 

8709 7:86 10018 00101980715 6:80165008] 8616006, 67010000616 ০ 920090167,05 

(1১ 0০917008705 1১80 &]1৪৪ 08701155650 62) 12)096 80:071098 98810 608 1700190 

£511810708, 18ভ্য৪) 108610001058 8:0৫. ০0৪6০20৪১) (0, 9) সংশোধিত হওয়া] প্রয়োজন। 

উপরের আলোচন। থেকে দেখ! গেছে হেস্টিংসের আমলে নিছক শাসনকার্ধের সুবিধার জস্থই 
কেবল ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনচর্ধার উপর হত্তক্ষেপ না করার নীতি অবলম্িত হয়নি৷ 
এর মুলে প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রতি একটি মৌলিক শ্রদ্ধাবোধও ছিল। এই এতিহ্য প্রভাবিত প্রথম 
আমলের ইংরেজ প্রাচ্যতত্ববিদ্গণও এই সমরন্ধ দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন; দৃষ্টাত্ততবূপ ভ্রষ্টব্য, 
ইংলগ্ডের রয়্যাল এসিয়াটিক বোসাইটির ১ মার্চ ১৮২৩ তারিখের অধিবেশনে কোলক্রকের 
ভা বণ 1450611656045 255295 ড০1, [9 7১000002188 0, ৪-৪ । কোলক্রক এখানে স্পষ্টই 

বলেছেন প্রাচ্য সভ্যতার নিকট ইউরোপেরও কিছু শিক্ষণীয় আছে। 
২১, 8০৪9১৪০৮716 45115 ০ 06 0০911686 ০% 701 চ71117017 &009001% ও 

2০০, 69-64. 

২২, 1652 81060012210 002, 91746. 
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২৩, ব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত (সাহ্ত্যি,সাধক 

চরিতমাল1) । সজনীকাস্ত দাস, বাংল! গছ্ভসাহিত্যের ইতিহাস, পরিবধিত সংক্করণ, কলিকাত! 

১৩৬৯) পৃঃ ১৭৫-২২৩ 

২৪, সঙ্জনীকাত্ত দাস কর্তৃক উদ্ধৃত, “বাংলা! গদ্মাহিত্যের ইতিহাস”, পৃঃ ৮৫ 

২৫, সজনীকান্ত দাস কর্তৃক উদ্ধত, বাংল! গঞ্ভসাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ১১২-১৩ 

২৬. প্রাচ্যতত্ববিদ্রূপে কেরীর কীতির এক মূল্যায়ন করেছিলেন ছোরেস হেম্যান উইলসন 

ভার 87058700900 6005 00082806525 800. 16০00250701. 0815 ৪৪ 90 02160651 

5০০1৪: 8702. ু৯081৯৮০ শীর্ধক প্রবন্ধে। কেরীর জ্রাতুষ্পুত্র ইউস্টেস্ কেরী রচিত 

7161710111০ 0711177) 00159 (10509) 1886) গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে (0. 687-610) 

এটি প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি বাঙল! ও অগ্যান্ত আধূনিক ভাষার ক্ষেত্রে কেরীর 
গবেষণাকে যথোচিত প্রশংসা করেও মন্তব্য করেছেন [0]. 0505 0559: 608886 ০ 

০৮ 00105810697916 53৮9:0৮ 80 6006 01098596500 01 101500 11697286075 0000209969৫ 

160) [03110108198] 53888:০%+) (0. 899) ; এবং তিনিও লক্ষ্য করেছেন বাইবেল অনুবাদ 
ও প্রচার ছিল কেরীর প্রধান কাজ-_ভভার অন্যান্য গবেষণ। ছিল এর কাছে গৌণ (10886 

৮8710908  100290168 ৪75 19095: 8990700%7 6০ 809 10852) 00 01 100016100191704 

&00 0188677170861106 62808186108 ০1 ল০] 99210060168 ) (0. 606) উইলসনের মতে 

কেরীরচিত সংস্কৃত ব্যাকরণথানি (১৮০৬) আধুনিক কালে কোনও আধুনিক ভাষায় রচিত 

প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত ব্যাকরণ, এবং সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের পক্ষে অতি উপযোগী গ্রস্থ (7০ 56:- 
92) | কেরী-মার্শম্যানের রামারণের আংশিক জনুবাদ সম্পর্কে তার বক্তব্য, এর মূল 

অংশটি অতি হতে সৃচারুরূপে মুদ্রিত হলেও, অনুবাদে মূলের সৌন্দগধ যথাযথ প্রকাশ পায়ান 
(0, 59401 

২৭. রামায়ণ অনুবাদের অস্ততম সহায়ক জণ্ডয়া মার্শম্যানের দৃষ্টিতে এই অনুবাদের 

প্রয়োজনীয়তা! স্তধু এইটুকু, যে এর দ্বার! সরকারী মহুলে মিশনারীদের প্রতিপত্তি কিছু বাড়বে 
এবং এর বিক্রয়লন্ধ অর্থের সাহায্যে বাইবেল-অনুবাদের কাজ ত্বরাদ্িত হবে। উইলিয়ম 
ওয়ার্ড, ভার চার খণ্ডে সম্পূর্ণ 4০০08 ০% 08 চ71707185, 8608107 070 রুতামাতাও ০ 

22 28870০05-এর মত তথ্যপৃর্ণ এবং নিষ্টা, যত্ব ও পরিশ্রমের পরিচয়বহু গ্রন্থে 
€ 99:8007909, 1811 ) এক সুদীর্ঘ মন্তব্য জুড়ে দিয়ে বলেছেন, হিন্দুদের ধর্ম, সাহিত্য ও 

সংস্কৃতি কত অসার, অনিষ্টকর ও কুসংক্কারপুর্ণ তাই উপযুক্তভাবে দেখানোই তার উদ্দেশ্য । 
এই প্রসঙ্গে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে, পাশ্চাত্য কোনও কোনও লমকালীন 
্রী্টধর্মীবলম্বী লেখকও হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির চোখে দেখতে আরত 
করেছেন (৬০1. 07. 801-29)1 প্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট, মিশনের অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক 

এযান্ড্রু ফুলার মনে করতেন সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন বা প্রস্তাবিত “বেদ' অনুবাদ প্রভৃতি, 

অতি জঘন্য কাজ (2928:058 0:008:6881085 ) এবং এর দ্বার! বাইবেল অনুবাদের কাজ 

রাধা পাবে । রামায়ণের মত তুচ্ছ অর্থহীন গ্রন্থের (8০50550158 ৪০ 4511 ০৫ 999:04৮5 

৭৪৩ 



808 70010881085, ৪৪ (296 2870578205 ) অনুবাদ ও বিক্রয়ের উুঁচিত্য সম্পর্কেও তিনি প্রশ্ন 

তুলেছিলেন (পয. 10. ০৮৮৪ ০১. ০76 00. 91, 119 )। 
২৮. এব্রা্মণ সেববি+, গ্রস্থাবলী «, পৃঃ ৪ ৪ এই উক্তির ইংবেজি সংক্ষরণ সম্পর্কে দ্রব্য 

11006 3251১7000108] 11585517062, 5176151% 57 ০075 50 575,388 

২৯, দ্রষ্টব্য, তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৯২-৯৩ | 

৩০, 5732361 [67%7188 798587101708 2000670 610010861)77961065 010 6106 8100150 

2866 01 19008188 &59০0:4106 6০ 0109 778000. 187 01 10176716870, 72714, ভ7017 

৮৮. 0.5 

৩০, 11513081151 ৮7০25 ০) 8৫14 7171701%% 8০9 (8০০18%] 806 ম)০৬6:০051) 

09708670815 9৫0)000, 880))81%10 31581200011 88108), 081006৬ 1994৯ 0. 14) 

15105170082 77061555756 71096776705 0০188 1 ১৯৩৩ সালে ননুভিত রামমোহন মৃত্যু" 

শতবাধিকী অনুষ্ঠানের প্রাককালে রামমোহন রচিত এই ছুপ্রাপ্য পুস্তিকাখানি লাহোরস্থ 
ফরম্যান ক্রিশ্চিয়ান কলেজের গ্রন্থাগারে আবিষ্কৃত হয়েছিল । শতবাধিকী উপলক্ষে সাধারণ 

ব্রাহ্মদমাজ রামমোহনের ইংরেজি রচনাবলীর যে সংস্করণ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছিলেন 
তার উদ্লিখিত খণ্ডে পুস্তিকাটি পুনমু্ত্রিত হয় (2৮. 67-80) | ইংরেজি রচনাবলীর উদ্ত 
সংদ্করপণের আর কোনও খণ্ড প্রকাশিত হয়নি । উল্লিধিত খণ্টিও বর্তমানে ছুত্প্াপ্য। 
পুস্তিকাটি যতীল্্রকুমার মজুমদার ভার 1217710186% 1309 01৮0 676 11026556 

16061776705 6৮ 17012 গ্রন্থে পুনয়ুদ্রিত করেছেন (0. 185-9 )। আশ্র্যের বিষয় 

পুস্ভিকাটি কালিদাস নাগ ও দেবজ্যোতি বর্মণকৃত রামমোৌহনের ইংরেজি রচনাবলী'র 

অন্ততূক্ত হয় নি। মুল পুন্তিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮৩১ সালে লণ্ডন থেকে- প্রকাশক 
25০10019 80৫ 90708, 75718 0097৮, 09709০0030 5066৮, 10591968652 9008:9+ 

10590) | 

৩০খ, দ্রষ্টব্য, তৃতীয় অধ্যায় (রামমোহন রায় ও বেদাস্ত ), পৃঃ ১০-১০১ 

৩১০ 082090652 7636 20295 20, 61 

৩২. দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৫৪-৫৭, ৬২-৬৩ 

৩৩, দ্রষ্টব্য, প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ১০-১ 
৩৪. অব্য সমকালীন মুসলমান সমাজে সর্বত্র রামমোহনের ইসলামগবেষণার প্রতিক্রিয়া 

সমান হয় নি। অপেক্ষাকৃত উদ্দার মতাবলম্বী ও যুক্তিপন্থীর! যেমন তার পাণ্ডিত্য ও 

ধিচারপটুতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে আখ্যা দিয়েছিলেন জবরদস্ত, মৌলভি? ) তেমনি শোন! 
ধায় গোড়া রক্ষণগীলগণের পক্ষ থেকে তার জীবননাশের চেষ্টাও হয়েছিল, দ্রষ্টব্য, দেবেন্রনাথ 

ঠাকুর, 'ব্রাঙ্গমমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃতাত্ত', পৃঃ ২৬ 

৩৪, ব্রজেল্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন বায়, সাহিত্যসাধক চরিতজজালা। পঞ্চম 

সংক্করণ, পৃঃ ২৯; 18666150156 10009776745 0. 49; ১৮০১ সাল থেকে ফোর্ট, উইলিয়ম 

কলেজের আরবী-কার্সা বিভাগের প্রধান মুন্পী ছিলেন ষৌলভি করম হুসেন $ এ ছাড়া ১৮০৮ 

২৪ 



থকে ১৮১৯ পর্যস্ত আরবী-কার্সী বিভাগের বিভিন্ন পদে দ্বিতীয় মুন্ণী ও সহকারী 

হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন যথাক্রমে মৌলভি আবছুর রহিম, মৌলভি জান আলি, শেখ 

আহমদ, মৌলভি বদর আলি, যৌলভি হসেন আলি, তেঘ. আলি, মৌলভি হিলাম-উদ-দীন, 
মির্জা! নূর আলি, মৌলভি মৌল! বখ.শ, মৌলভি আব্বাস আলি, কুর্বান আলি. নাদির 

আলি, গঙ্গাবিফু, মিরজ| হাসান আলি, মৌলভি সৈয়দ আছ্িম আলি, মৌলভি ফরহাৎ 
আলি, মৌলভি মুহণ্মদন আলি, ও কুল্ৰ আলি (1২০999 0 08 &009201 হা 000, 

47748 )। 

৩৬. 4১526০০0756 ৩৬) 1826, 09, 118-18 55575 [1005 3113701786] 0816 

80 1019 19800. & 196067 12:00) & 08655 89108191078779 আ1)0 02509786000 61)9 [8/1761181 

19069565 ৪৪ দত] ৪৪ 1১6 (102. 3119101790) ৫50 101008811, [76 দা&৪ ৪ 7082 0? 

93079086159 199711706 &700 91] 90880. 10 605 8:68 68100 8167)998. 785 ৪7909 ০? 

105 10909 ০9160:8666. 78007000728 88০5, 11055 21041580081 ০৮৩ 20 60৪ (0110- 

8708 6621098 ১ (609 1200. 53079259602 00679 7556. 53:678069 12০0 6০ 196578 90201218- 

109106818 09100 (700, 037) ০0. 0016 সা০:0৪ 1001) 106 1096 02586068৫. 6০ 606 662). 

89:15 (০০939৮1006৫ 707, 3. ) 8৪ &109056 ০£ 15019 জা116108 10 ০০: ০দাওে 7096555 

15:085956 806 65079551708 96081779005 005 1607:96, 686) 500. 1586896 ০1 19) 

০৪] 0০ 20০0০0৫6০৪0 10082) 0 6096 9০42৮ 2005597 91011817652060 005 251806 

৮৪” । আমার অনুরোধে এই উল্লেখটি সন্ধান করে দিয়েছেন আমার ছাত্র শ্ীমুণালকান্তি চন্দ । 
৩৭. [6 10). ৯০6৮৪ 07. ০8৫ 0. 229. 

৩৮, চ০90900 &17/215 40050012 ড় 0. 841 সংস্কত ও বাংলার অধ্যাপনার সঙ্গে 

সঙ্গে কেরীকে এখানে মারাঠী ভাষাও শিক্ষা দিতে হত ( 2:০৪১০০%৮ 4১079875915 াা 0 4৭) 

৩৯, 38006800৮৮5 11610 ০07 ৮7015272665 ০1 02104560 1,02002) 1847 

১, 166. 

৪০, 001196 0. 114. 

৪১, 6611001001 /£000605 16106)6 6০0 01620226056 72475570151 ৩০০০৫) ০1, ডা 

(92188011817 ), 2০, 8] ( ভ্া০2০ 08155 1816 6০ 0800৬ 1816 ) 0. 106-0৭. 

৪২, 160, 00. 10870-1090. 

৪৩. রামমোহনের শ্বীষ্টধর্মানুশীলন ঠিক কখন আরম্ভ হয় তা জানা না গেলেও, মনে 

করবার কারণ আছে তা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পরে নয়। ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের মাধ্যমে সম্ভবত তিনি উইলিয়াম কেরীর সঙ্গে পরিচিত হন । ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে টমাস 
রামরাম বসৃ-কেরী-ফাউন্টেন অনুদিত এবং কেরী সম্পাদিত সমগ্র নিউ টেস্টামেন্টের বঙ্গানুব।দ 
প্রকাশিত হয়েছিল (সজনীকান্ত দাস, “বাংল! গন্ভসাহিত্যের ইতিহাস? পৃঃ ১২৫) এবং এর 

পর ১৮০২ থেকে ১৮০৭-এর মধ্যে পর পর চার খণ্ডে প্রকাশিত হয় এদের ওল্ড টেস্টামেপ্টের 

অনুবাদ (তদেব, পৃঃ ১৩৯)। এগুলি রামমোহন ঘে পাঠ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, 

২৪৫ 



কেন ন! উত্তরকালে এই সব অনুবাদ গ্রন্থের গদ্যশৈলীর তিনি বিল্ূপ সমালোচনা করতেন 

(0০1168, 2৮. 292, 189) 1 এই পর্বে কেবীপ্রমুখ মিশনারীদের সঙ্গে শ্রীষ্টধর্মতত্ব সংক্রান্ত 
আঁলাপ-আলোচন! হবার সম্ভাবনাও উড়িক্সে দেওয়া যায় না (2০৮5 0. 06. 2, 229)। 

ইংরেজি ভাষায় তার জ্ঞান অগ্রসর হবার 'সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাইবেলের প্রামাণিক ইংরেজি 
অনুবাদ (& 06200218506. 1187091861079) যে তন্বজিজ্ঞ সুর দৃষ্টিতে অতি যত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ 

করেছিলেন তার খ্রীষ্টধর্মবিষয়ক রচনাতে এর তূরি ভুরি প্রমাণ বর্তমান । ব্যাখীটিস্ট গোষ্ঠী 
ছাঁড়! সরকারী এযাংলিকান চার্চের বিশপ মিড.লটনের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ও আলাপ- 

আলোচন! সম্ভবতঃ ১৮১৪ থেকেই আর্ত হয় (0. ভা. 106 88৪ 272 12 ০ 6 

8167 69৫16 2050775 705618059 14530166015 5০], 2) 1590000 1891, 00. 72-78 

178-79, 420-21) | ঘদিও শেষ পর্যস্ত এই সম্পর্কের অবসান ঘটেছিল মতভেদ সংক্রান্ত এক 

অগ্রীতিকর ঘটনার ফলে (0০1196 2০. 125-26) | গ্রীরামপুর মিশনারীদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত 

হবার পূর্বে রামমোহন তাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল আলাপ-আলোচন| করেছিলেন । মোট কথা! 
59 7508968 ০৫ 5৪৪99 (১৮২০) গ্রস্থখানি দীর্ঘদিনের সতর্ক অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের ফল। 

৪৪. এই বিতর্কে উভদ্ন পক্ষের প্রকাশনগুলির মোটামুটি তালিক। এই £ (১) রামমোহন 

19৫ 7750865 0£745%5 (180) £ রেভ! £ ডেওকার শ্মিট ওত; মার্শম্যানের সমালোচনা 

77160 ০1 15216 (01০06015 99219৪) ০]. হা, ০. 20 (্াও9:৪৪এ 1820), 0, 29-81. £ 

(২) রামমোহন 417 1156) 6০ 056 017501৮ 2%70 (1820) £ ডঃ মার্শম্যানের সমালোচন! 

77550 ০] 175912 (8৫008015 99598) ৬০], এ] ০. 89 (১৪৩৮ 1890) 010. 199-99 1 

(৩) রামমোহন 56০072 4১62] 6০ 6৮৫ 07৮৮৮ 09৮7০ (1891) ; ডঃ মার্শম্যানের 

সমালোচন। 51760 ০07 1722 (0081692]5 9365195$) ০] 7. ০ 4& (৩109 1891) 0, 

&01-628 ॥ (8) রামমোহন, 50] 81262] 6০ 01৮6 01500৮58116, (928) ॥ ডঃ 

মার্শম্যান-এর পরেও রামমোহনের মতের বিরুদ্ধে ছুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, দ্রষ্টব্য 75170 
০) 17216 (0358159715 9562095 ০1. ]]] ০. 9৭ 00, 89-186 7) ০ 11, 00. 898-599 ) 

কিন্ত এগুলি সমসাময়িক শিক্ষিত জনমতকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারে নি। ১৭মে 

১৮২৪ তারিখের 170:2 25০6 এই বিতর্ক সম্পরকে মস্তবয করেন : **.**দা6 ০5৩ 18 

৮০ 992000020. 562086 800 69 98086 ০? 6:0360, 6০ 2691876 (0৪০০১856৪6৮ ৪০৮ ০0 

[5081005001010--5009875 00 058 6০ 208৬৪ 0997) 88 10130701009 800 99. ৪1) 9৫0:6 8৪ 

৪ 659: 10970 ০01, 11065 569৮ ০01 686 ৪65৪০ ৪৪ €০ 20086 00 ৪ 2008 

£18570670 9০020086806 20 60০ 01060108198 6910--0 ০011026086 %910, 46 216 

007502160 60 509 1৮25 701 7766 1915 772607% 15016১১) (1681198 বর্তমান লেখকের) 

(14515050682 77087655156 21092176185 ই০১ 27, 0, 19) 1 "আলোচ্য বিষয়ে 

রামমোহনের তুল্য ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি এদেশে নেই_এই মন্তব্যে তা ত্বীকৃত। উল্লেখ করা যেতে 
পারে রেভাঃ উইলিয়ম. ইন্লেটুস ও রেভাঃ টি, হ্কট রামমোহনের প্রথম ছুটি /54০/- 

সমালোচন। করে ১৮২২ সালে 555295$ চা) 066756 ০0 11১016218 5০1190186 £)0000765 
€ 

৯৬ 



01) 18215 60 0৮2 15০ 46০15 নামক বারটি অধ্যায় সমন্থিত (পাচটি হটে রটিত, 

বাকী সাতটি ইয়েটুসের ) এক গ্রস্থ প্রকাশ করেন। এ শ্রস্থকেও সেই সময়ে কেউ কোগও 
গুরুত্ব দেননি (ভ্রষ্টধা উইলিয়ম ইয়েটলসকে লিখিত উইলিয়্ এযাডামের মে, ১৮২৪ ভাজিখেক 

পঞ্--119100092--77061655/6 24096176905 ০. 28, 0. 56)1 রামমোহনের সঙ্গে 

আলোচনাপ্রলঙ্গে তার যোহমুক্ত যুজিনির্তর শ্রীষ্টীয় শান্ত্রবিচারের প্রভাবে ১৮২১ সালে 

ব্যাপটিস্ট. গোঠীভুক্ত রেভাঃ উইলিয়ম এযাডাম প্রচলিত শ্রীষ্রর্মের জিউত্বাদ (1.052188716- 

21850 ) ত্যাগ করে একেস্বরবাদী হ্ীতীয় মতবাদ ( 02155159357 ) গ্রহণ করেন। ফলে 

তিনি শ্রীরামপুর ব্যাঁপটিস্ট, মিশন থেকে বিতাড়িত হন (72271908201 44050%2788 1516679$ 

(0 676 80656 11556017219 9০০169 ০1 18389) 1)08402 18392, 0. 8)। ঘটনাটি যে 

মিশনারী পক্ষকে কতদূর বিচলিত করেছিল তার পরিচয় পাওয়| যাবে স্ামুযেল হোপকে 

লিখিত রেভাঃ উইলিয়ম ওয়ার্ডের ৭ নভেম্বর, ১৮২১ তারিখের পত্রভুক্ত এই আগ্তনাদে  *%৮৪ 
1558590 হিড01107) 20 7005 50105526806 ও 21568608151 80০৭ আও ৪£উ 11190 | 

010:0, 79610 ০7 95 767181) 1” ( 20৮৪ 29170970256 24555501527168 ত17014 

1793-189া 7. 23৫) । 

৪৫. পুনমুর্জ্রিত 71৮2 001%::9 8৫৮/৫%০। ০0০৮০৮৩হ 1985, 0. 81. 

৪৫ক. নগেলীনাথ, পৃঃ ৫০৪ 

৪৬, £389০9100. 00951), 72721651, 97০0715 2৮. ডা 0. 62 

৪৬ক, জন পার্কছাস্ট (১৭২৮--৯৭) প্রণীত 47 17658) 07278778115 1:৬6 

১১0০0 ৪/৮/0৮ ৮5 ৫2260. & 160,০7০] 776৮6) 311771 প্রকাণিত হয় ১৭৬২ ত্রীষ্টাযৌ। 

পরবর্তী কালে এর অনেকগুলি সংন্করণ হয়েছিল। রামমোহন কোন সংস্করণ ব্যবহ্থা় 

করেছিলেন তা জান| যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখা রামমোহন পার্কছাস্ট, রচিত 4 0148 

০170. হা 1:65০0 10 056 5 755627766 (1769 ) প্রস্থখানিও ব্যবার করেছেলস। 

এই অভিধানটিও তার চ81,61 41601 এ উল্লিখিত ; দ্রষ্টব্য 51281191১ 57০15 (3) 5৩| হত, 

9. 495 

৪৬খ, 0701510%6 1ত615816%56 (08215 ) ০] 200 (1819 0, 7. 980 

৪৬, 48990700 &2651,) 757,61351 চ7 ০75 ভু] 0. 990. 

৪৭. স্ষ্টব্য, ' 39০০০ &107০%1,, 77,6115)) 57০15 ৮, ভা, 018, 195, 97, 5, 

5৪, 665) 66-67, 2৮, 78, 86, 99-98) 94795 7 “2051 &2৩জ)১, 2/8115) চ0োও 

(9)৬০1 ]] 55. 2896., 801 5.১ 318, 816, 816, ৪গা, 899. 889-88, 654) 8660. 

848, 8850. 9663. 9688, 978-79, 874, 87670. 885-8£, 897, &160., 416, 

£96, 496, 497, 428, £98-84) 48.) &490.১ 469, 454) &64-85, 466, «উগ, ৪৬, 

€982,, 498, &96-98 

৪৮, 58689০300. 0098)7) 1275151% 0115 ৬ 2৮, 3940, ৮-৮7 ) 51 ৬৬৮, 

82811 পো (3 1 ৬০1 [2 6, 8001 মুল এন্টি লটিরে লেখা) বাহর্দোহন অখানির 

হর 
১%(ক) 



ইংরেজি অনুবাদ? ব্যবহার কয়েছিলেন ; শিরোনাম 90801810525 1108158109 10016$145 

61০৫] 121540179 ৫156621৮01১ 1500617৮170) 06 66 ০01846100৮6 66৫চমম05৫ ০ 

06 21650156 ০৫)0৮9 6৮ 80101 06755 00 01016550102 $217266013 ০ 01/8107% 

208/67 076 ০075106760--61810819660. 1010 0218109] 1-8610 ৪,00020]9819890 আম? 

00666 820. 01910790108195] 660168) ১০ 8101)10510. 115০0191085 1:0100078 1590 

৪৮ক. 17৫11গ ৮7০75 6৮, ৬ 200, 66, 72. 

৪৯. 153600700 /900981১, 51)61151 970715 ডহ 0,319 21 12৬1 87000851)) 11761657 

70713 (তে) ৬০1 7] 07). 9749 464, £660.5 £99 

৫০, 4980000 &7)0891”, 77/6115% 570715 %] 0. 69 ) অষ্টাদশ শতাব্দীর জেন! (0605 ) 

নিবাসী জার্মান বাইবেল-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত, পঞ্.ক্তি-বিচারে (66365%] ০0286101900 ) ও পাঠ. 

নির্ণয়ে সুদক্ষ । 
৫১. 192 0. 83; জোহ্ন্ ডি মিখায়েলিস-অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাধ্ধের বাইবেল" 

বিশেষজ্ঞ ) হল্যাও দেশীয় এই পণ্ডিত তুলনামুলক পদ্ধতিতে বাইবেলের ভাষ! বিশ্লেষণ করে 
বিখ্য।ত হয়েছিলেন 

৫২, 1010. 0. 66 10. 0 8108] &0059817951215 57০07 (9) ০1. 22 0০. 991.0)। 

8889. 4990. ; 4975.) ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট বাইবেল-ভাঘ্যকাঁর আর্চবিশপ 

উইলিরম নিউকোম (১৭২৯--১৮০০)। আলোচ্য প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় রামমোহন 

নিউকোমের দই থে সম্পূর্ণ 41) £6661096 60$90105 176915চ%6 01৮1772151৮ 7721051007 

০] 0186 0766 $০711১1%55 (1769) গ্রস্থধানি বাবহার করেছিলেন। এর অপর কয়েকখানি 

পুততক--/১1) 72017509209 ০0 116 30615 (1778) (পাঠাত্তর সহ গসপেলের মূল গ্রীক 

সংক্করণ ) 7:41 45১11671191 10990103 01 17117062 ড675601১*-010*5267061 (1878) 

/১116714 109/105 ০1৮ 171996 ৮৫50৯ 4 146/7021] /১11217£611611 72 £া, 

2210751101৮ ০ 1156 79961962101 251021615 (1785), ইত্যাদ। টমাস বেলসাম্ 

সম্পার্দত ইউনিটারিয়াণ সম্প্রদায়ের 17110560 $7675101 ০1176 6৮) 155101171৮1 প্রস্তত 

করবার কাজে বিশেষ ভাবে নিউকোমের প্রথমোক্ত গ্রন্থের সাহায্য নেওয়! হয়েছিল। 

৫৩, 1960000 £212981”১ 7721791, ড7০017 ডা 2০. 71, 78, 841 08] 5005817। 

7/8057) ৮7০15 (94) ০1 হা 0,849) যে প্রসঙ্গে রামমোহন একাধিকবার এর 

নামোল্লোখ করে সমালোচন! করেছেন, সেই প্রসঙ্গটি বিচার করলে মনে হয় ইনি অষ্টাদশ 
শতান্বীর ক্ষটল্যাওড নিবাসী বাইবেল-ভাঁষ্যকার জন ব্রাউন (১৭২২--১৭৮৭) ; গ্রীক লাটিন 

ও হিক্রুতে এ'র পারদশিত! ছিল । এ র রচিত 48 10156105079 ০ 1186 81516 (1789) 1 

১৫0০৮1৫0617 81016 (1759 ) 81 48767 001০01921566 ০ 16 201) 5০11%- 

15 (1788), এবং ছুই খণ্ডে সম্পুর্ণ 4 0676101 1315109 ০1 16 তোমাও1রোন 000 

(271) আলোচ্য প্রসঙ্গে প্রামাণক বিবেচিত হয়। 

৫৪, /952900 8০০৪1) 50815 ৬/০2০ ঘা] 09,849 86, ৪৭ 7 5705] 87095 

৯৮ 



7715, 77০15 (6) 11 2. 849, 851, ১6০। জোন্দগী মামধ্র অষ্টাদশ শতাঙ্দীর খ্রীষ্টধর্ম 

বিশেষজ্ঞ দ্'জন লেখকের মধ্যে যেকোনও একজনের উল্লেখ এখানে রামমোহনের অভিপ্রেত 

হওয়। সম্ভব £ (১) জেবেমায়া জোন্স, (১৬৯৩--১৭২৪ ), ষাঁর ছৃ'থানি প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ হল 

4 ড্ট01207607 ০1 1196 70106 (01 ০0 51. 101156553০১] (1119) ) এবং 

4 14168 0776 210 1160100. ০1 556611752 11551 047101100] 4810109০156 1164 

17৫51017611 প্রথম দ্বই থণ্ড (1196), তৃতীয় থও (117); (২) উইলিয়ম জোন্ন, (১৭২৬- 

১৮০০) যিনি 176 011%0110 0০০৫70752০1 11৮6 70775017098 01) 116 50101168 

(156) গ্রন্থের লেখক ; এই গ্রন্থের ভূতীয় সংস্করণে (116৭ ) “4 18606: 6০ 0006 0০700707 

17290001917) 708515৮ 6০ 80108 7০000187 47801006018 8851086 65 [10861 শীর্ষক 

একটি অধ্যায় যুক্ত হয়েছিল। আলোচ্য প্রসঙ্গ বিচারে মনে হয় দ্বিতীয় জন অর্থাৎ উইলিয়ম 

ঞোন্স.কেই সম্ভবত রামমোহন উল্লেখ ও সমালোচন1 করেছিলেন, কেননা 758] 80255], 

-এ তিনি জোঙ্সের গ্রন্থকে 211. 00706818 আ০00 00 808 08319 ০৫ 01198 বলে বর্ণন। 

করেছেন--21721151 ৮7015 (3) [0] 0. 960, 

6৫, 380004 &0069811,52721151%  ড7০1%$ ০). স্ব 2. 89 1; “1081 8 05917, 

[18115 ৮7০75 (3) 21 00. 821, 940, 849, £09-10, £18 801-09 1 রামমোহন ব্যবন্থত 

জন্ লকের বাইবেল-ভাষ্য সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৭৬-৮০ 
৫৬. 19890700 &079981,, 72751197. 7০775 ঘ্] 00. 91, 99, 99; আমব্রোজ সার্ল 

(১৭৪২-১৮১২) ভার 42028 501721164 গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৭৮০ খ্রীাবে; এর দ্বিতীয় 

সংস্করণ হয় ১৭৮৭ সালে। 

৫৭. 181. 2. 941 হামফ্রে প্রিছাজ, (১৬৪৮-১৭২৪) 716 012 ৮৫ 264) ]556617676 

001/60160. 6৮ 10512056019 ০1 0156 76893 27. 13610190৮72 ০:01১5*--6০ 116 

706 ০ 0119 শীর্ষক ভার গবেষণা গ্রন্থ হৃ'থণ্ডে প্রকাশ করেন ১৭১*-১৮ হ্রীষ্টাব্ধে। একই 

সময়ে এ গ্রন্থের আর একটি সংস্করণ হয় খ্ডে 72 ০01/১8০00 শিরোনামে মুদ্রিত ছয়। 

রামমোহন এই শেষোক্ত সংক্করণটি ব্যবহার করেছিলেন । 

€৮, 108] &09981)) 51)61151% 97015 (3) 21 00, 9919 9490. 8440, ঠত£, 

৫৯. 1010. 099. ৪17, £61 । ক্ষটল্যাণ্ডের সৃপগ্ডিত খ্ীষ্টধর্মযাজক ডঃ জর্জ, ক্যাম্পবেল 

(১৭১৯-১৭৯৬) ; তার রচিত আলোচনা! ও টীকাগ্পনী সহ 11217512101, ০ 005615 

(১৭৮৯) রামমোহন ব্যবহার করেছিলেন। বইথানির অনেকগুলি সংন্করণ প্রকাশিত 

হয়েছিল_ সপ্তম লংক্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ খ্ীষ্টান্যে । রামমোহন অবস্থাই ১৮২৩-এর পূর্বে 
প্রকাশিত কোনও সংক্করণ পাঠ করেছিলেন। লেখকের অন্যান্য সুপরিচিত গ্রন্থ 71854712180 
07 241072016 (1769), 121৮1105019 ০ 008660170 (1176), ও মৃত্যুর পর প্রকাশিত 

1-৫01185 01) 7306165158100] 1756019 (৫800) । 

৬*. 190. 0. 958 ॥ খ্রস্থখানির প্রকাশক 2, 7888159 (17000600) 1809 ) 1 

৬১, 1৮10. 20, 495 4690. । ফিলিপ ডড্রিজ (১৭০২-১৭২১) প্রণীত ছয় খণ্ডে সম্পুর্ণ 

21009 ৪১৫১০১10 ( 17956 ) গ্রন্থখানিয় উল্লেখ এখানে রুমমোহনের অভিপ্রেত কি? 

৪৪ 



$ৎ, 684, 2. 49 । রামমোহন এখানে লম্ভবত ড্যানিয়েল হইটুবি ( ১৬৩৮০১৭২৬ ) 

প্রণীত 2০1217256 0170. 00117761709 0 176 6) 26810716176 (ছই খণে প্রকাশিত, 

১৭০৩) গ্রন্থধানি ব্যবহার করেছেন । আলোচ্য প্রসঙ্গ বিচারে মনে হয় এই লেখকের ল্যাটিন 

এন 11206289546 ৮816. 01750061026 2956155 2৮6: 5০০৮৮ মিঠাতরতত (১৬৯১) 

ও ইংরেজিতে লেখা! & 10158865156 1701) 2১485765৮6০ 62 ০০০77, ০07 016 

গিট (১৭১৪) এবং 4 0010601101৮ ০1106 190০1705601 176 92৮৫112াম (১৭১৬) এন 

ছাথান্বিও রামমোহনের অপঠিত ছিল ন।। | 

৬, 1060. 0. 426. 

৬৪. 181৫. 0. 429 ) ইনি সম্ভবত সগুদশ শতান্দী র খ্রীষ্টধর্মতত্ববিদ ধর্মযাজক ডঃ জন ওয়েন 

( ১৯১৬-১৬৮৩)। আলোচ্য-প্রসঙ্গ বিচার করলে দেখা যায় রামমোহুন-প্রতিপক্ষ ডঃ মাস'ম্যান 

এই বিতর্কে নিজসমর্ধনে ওয়েনের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছিলেন । উত্তরে রামমোহুনকে সেই 

মতের সমালোচনা করতে হুয়। মাসম্যান প্রসঙ্গত ওয়েন লিখিত গ্রীষ্ঠীয় একতত্ববাদের 

(00165115055) ) সমালোচকমুলক খস্থের উল্লেখ করেছেন (701. 090. চম10088 জা০১]. 01) 

৪০০$1870180+.-*ইত্যাদি)। এর থেকে অনুমান হয় এরা ডঃ ওয়েনের 487৫ 

196০1012110) ৫710 17701026101 ০07 66 1000166০770 (1676 ১ 88০01)4 ৪৫. 

1719) গ্রন্থথানিকে ভিত্তি করে তর্ক করেছেন। 

৬৫, 10. 7১. 690. 

৬৬. 1914. 2. 42৮ ॥ সুপরিচিত বাইবেল-ভাষ্যকার ডঃ জেম্স ম্াাাকনাইটের ( ১৭২১. 
১৮০০) £ 6৮) 15612] 77175120101 0 ০11 0৮6 4810500110 117751165,,....0% 366৫ 

16505 010 61৮ 012770151265075* 89014 0017177616279 20. 10:65 (1196 )--৮০৪: 

স্ব০1৪00৪) (969০9৭ /৫. 1806-17) 91 ৬০1০)9৪) গ্রন্থথানি রামমোহন ব্যবহার 

করেছিলেন। 

৬৭, ইন্ছদীধর্ম ইসলামের মতই কট্টর একেশ্বরবাদী। ইছদীশাস্ত্রে ত্রিতস্ববাদ (111916505- 

2480) আবিষ্কারের চেষ্ট। সেই কারণে ব্যর্থ হতে বাধ্য । মধ্যঘুগে সাআস্ত (8৯৪5৪) প্রমুখ 

ইচ্ছদী নার্শনিকর! গ্রীটীয় ভরিতত্ববাদ খণ্ডন করবার জন্য অনেক যুক্তির অবতারণ। করেছিলেন 

(ভরষ্টব্য 9. 20088517, *%29157৮-4 1705107/-0] 76567121501) 1959, 70, 199-200)। 

ই্ছদী শান্ত্রজ্জ রামমোকনের পক্ষে তাই এক্ষেত্রে মাস'ম্যানের মত ধণ্ডন সহজ হয়েছিল। 
৬৮, (০1186, 0. 19? 

৬৯, ড89062 0785800 00151601705 07 15054 ১ & 50509 5৮ 12190014661 204 

8৫80156 (99৯০০, 21585 1977 ) 0. 94 

৭৩, 110. 00. 99, 9৮-0 

৭১, 29185, 7015 26. 20. 80 

কহ, 2 51819 7০75 ০/ 206 21677101747 809 (9০2101] 770 20922010161 ) 

09762757 81০2, 0815588৮ 1984) 20. 747৮ 

ঈট৬ও 



৭1৩, £1/6115 7707৩ 28 201 0,425 

৭8, 001096 20, 997 18. মে. ০ 821150942০১ 010 176 57215 1516116664015 

09199889 1978, 00. 17-18 । সংস্কত সাহিত্যে রামমোহন সম্ভবত কালিদাসের কাব্যনাটকের 

বিশেষ অনুরাহ্থী ছিলেন । পূর্বোক্ত 2৪110015815 85595208 নিবন্ধে ভারতবর্ষের উত্তর- 

দীমাস্ত বর্ণনপ্রসাঙ্গ তিনি 'কুমারসম্ভব'-এর প্রথম সর্গপ্থ হিমালয়বর্ণনার প্রথম শ্লোকটির 

(ইংরেছ্ি অনুবাদে ) উল্লেখ করেছেন (578115% দ/০75 [00 0. 99.) । ভ্র্তৃহরিব প্রতিও 

সম্ভবত তিনি অতিশয় শ্রদ্ধাবান ছিলেন। দেখা যান একে মহাকবি আখ্য। দিয়ে এবং এ'র 
“বৈরাগ্যশতক'-এর »০ সংখ্যক প্লোক উদ্ধৃত করে তিনি 'পথ্য প্রদান? গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

শেষ করেছেন, “পথ্য প্রদান; গ্রন্থা বলী-৬, পৃঃ ১২৫-২৬ 

৭৫, কলিকাতা এপিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির অধিবেশনে 

(২ ফেব্রুয়ারী, ১৭৮১ ) জোন্দ, এই উত্তি করেন। অবগত তার পুর্বে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে 

ইন্দা-ইউরোপীয় গোঠীতৃক্ত কিছু কিছু ভাষার বিশ্ময়কর সাুগ্ঠ লক্ষ্য করেছিলেন পাদ্রী 
টমাস স্টিফেন্স (ষোড়শ শতান্ধী ), ফ্লোরেন্সের অধিবাসী ফিলিপপে৷ সাস্সেত্তি (ষোড়শ 

শতাব্দী) ও ফরালী পাদ্রী কার্ছ্য (অষ্টাদশ শতাব্দী); (বিষয়টির সাম্প্রতিক সৃণন্তিত 

আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, সৃনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জীবনে বিদেশী মনীষ।, 
'সারব্ঘত”, শারদীয়! সংখ্য।, পৃঃ ১৩৪-৫০ )। 

৭৬. 7781151% 77/075 66. 0. 12 

৭৭. 020 676 20088111165, 02808801116 700 53050162067 ০! 80৪81696158 

609 990881) 187089885 £0: 608 10708188159 2100615 869:65) 1099620067 2996, 

ঢ. 69889 ; রামমোহনের এই রচনাটি তার কোনও ইংরেজি গ্রশ্থাবলীতুত্ত হয়নি। 
গড, 500 606 ৩৫৪৪ ০: 98976. ভা 10085 ০1 66 870005+ &5%010076 06560510163 

ড০1. 177 (0819061 1806) 00 8699-476 | পুনমু্রিত 0০190100166 741926112106014$ 

1555695 ০] 1, 10270001899, 00 9-118 

৭৯, ভা, 11৬2 010116:7010612118221 125595 2১০৫০) 18845 2. 61 

৮০, 15/)8151% ড7০115 56, [200 £9-59 

৮১. 4512110 3 08/1)621 ০], সু, তল 867:198 (20185-408088, 1899), 20, 929-86 

রয়্যাল এলিয়াটিক সোসাইটির কার্ধবিবরণ এখানে প্রকাশিত হয়েছে। 

৮২. একটু আশ্চর্ধের বিষয়, সমসামগ্ষিক ব্রিটিশ প্রাচ্যতত্ববিদগণের সঙ্গে রামমোহনের 
খনিষ্ঠ যোগাযোগের এই প্রসঙ্গটি 217175% 07167101757 01148617601 78701550158 এর 

লেখক ডেভিড কফের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। 

৮৩, 18611517071 56. ড় 20. 120$.. 

৯৮৪, 161৫, 7১6, 1] 0. 410) 8 5৮. 12. 65; উইলসনকে লেখা রামমোহনের উল্লিখিত 

পত্রটি স্ৃতীয় পরিশিষ্টে মুত্রিত। 
৮৫, নে, লে, ভাঃ1800 10101107017, 51756111056 8781151 051০5855 1819) 0, অঃ 

₹৬. 1012 0. কষে? 
ন্ট 
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৮%. পথ হু'খানি তৃতীয় পরিগিষ্টে মুদ্িত। 
৮৮, 0০019৮০০019 7405061101,60%$ 1255495 ড০] ], 1.00007. 1891 0 93941 পুনসুজিত 

0০915920088 2585695 ০07 11৮6 [61781017017 110110901১1) ০1116170285 (ও 0)৫16190)) 

17001081981 8০0০ [10089, 73678793) 1979, 00890692150, *ড৩090৮%, 2 2 

৮৯. দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১০৪ . 
৯০. :70181,0] 4510110799৮, 10009 ৮, (৪15 1894 ) 0. 621 সবিশ্ত।র আলোচনার 

জন্য প্রথম পরিশিষ্ট দ্রব্য । 

৯০ক, 1.2. 01৮07)106 1₹611656 08158) 00109 211 (1819) £ 1290109 ৪1 18 ৮19 

৪8198 9:0:188 06 70807001)00-806 ৪৪৪00 ৮752510555৮ ৪০ 19 890৮5 7)01156116 

0011] & 10798 19060009006 48108. 1717005, 10. 985-403 

৯০থ. ১0%/1,01 45141108) 0105 [17 (0০৮০১911893) 200. 248-49 

৯১, ইনি উপনিষদ্ অনুবাদের ক্ষেত্রে রামমোৌহনের পরবর্তী ॥ ভার 01875017011 

92৮40171760 (1890-2] ) ও 9৫5৫ %৮০1 61711০50111, 11511)010216 1,11611%1 2) 

99208 ৫৫7" 12170% (1926) খ্রস্থহয়ে উপনিষদের কয়েকটি কষুপ্র ক্ষুদ্র নির্বাচিত অংশের 

জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। 

৯২, 764৫ 77০90108052%6 19৩99299£ 1889 00. 694-706। প্রথম পরিশিষ্ট ড্রষ্টবা। 

৯৩, 081910) 06 18887 177510116 06 12 1,0161216 17011008666! 15750%5121)16 

990796 5418500১ 10296 ][, 8:18 1870, 0. 848 

৯৪, 38:০1) 06 1188৪57 41761,012 2%১0 11407716105 06 1৫ 101/0/46 17815005101 

95228) 1898, 9. 81, ০. 14 ) প্রথম পরিশিষ্টে পত্রধানি বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত। 
৯৫, ও. 8. 80810709, 07017010809 290 016 07০71৫) 08169869, 1976) 0, 89 

৯৬, 1610. 9. 91. 

৯৭, 161৫. 9. 9? 

৯৮, 17819 ৮7011 5৮, 200 0,609. 

৯৯. রবার্ট ডেল ও:য়নকে লিখিত রামমোহুনের পত্রধানি সপ্তম পরিশিষ্ট মু'্রত। 
১০০. সুনীতিকুমার চট্োপাধ্যায্স 'শত বৎসর পূর্বেকার বাঙালী জীবনের ছবি?, প্রবাসী, 

কাতিক, ১৩৩৯ বঙ্গ।ব, পৃঃ ৪৮-৯০ । গ্রীমতী বেলনস্কে লেখ। রামমে!হনের পত্রধানি এখানে 
মুত্রিত হয়েছে; পুন মুদ্রিত 151/61151% 7701%5 ৮ 2 09. 103-04, 

১৭১, প্রথম পত্রখানির জন্ত দ্রষ্টব্য, 0০116) 2 992 1 576115) (7০112 2 [2. 93) 

ছিতীয়খানির আলোকচিত্র বর্তমান লেখক লওন বিশ্ববিদ্তালয়ের 3০৮০০] ০1 07180881 ৪৫ 

40582 865৫।৪৪-এর গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করে (০. 92674) 0০116৮ এর টীকায় 

মুদ্রিত করেছেন ॥ ভ্রষ্টব্য ০0০1198 0. 898-94 
১০২, 0০৫7/7086 322666 মাওচজঞত়ে ৫) 1816, 59৮5৬ ৪, 1816; 116356071) 

2681561 1595৫051816 । 0210%6/2 2107011) 30%7761) 890660৮65 1811) 108582009: 
ড 
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1817, 02109112০07] 0০6০৮: 1811 প্রভৃতি সামনিক পজ্জে ভারতে, ইংলণ্ডে ও 

আমেরিকায় রাম/মাহনের 71075101501) ০ 01 ৫2710877677 ০] 0৮6 56221) 21817086% 

0155150)  2401ম590192 0১৫11570,  151001:09) 0272 [02775520, 4 

10817০9 ০ €20,400 215৫19) প্রন্তি গ্রন্থের সপ্রশংস আলোচন! দ্রষ্টবা--10815708:- 

[9709£6551%6 11098176115 00 91৭. 

১*৩, রামকমল লেন কতৃক তার উনত্রিশ বর্ধব্যাপী «এসিয়।টিক নোসইটি'র নেটিত 

সেক্কেটার পদে কর্মের অভিজ্ঞত। বর্ণন। করে ১ ডিসেম্বর ১৮৩২ তারিথে উইলসনকে লিখিত 

এক পত্র এনিয়াটিক সোসাইটির হত্তলিখিত কার্ধবিবরণতৃক্ত হয়েছে, ত্রষ্টব্য 11474511% 
[77006621865 ০] 11৮6 45200 5০০1219 ০1 70617801 ০1. ড় (40৩1 1827 ৮০ 908৮ 

56:97 1899) ০0, 1490-45 

১০৪, 143, 2:909901089 ০1 6159 488861০ 9০৬19 01 799708%1 ড০1, [ড় 0.9 

১০৫, 1810. ০. ৭? ; ইনি পর বৎসর পদত্যাগ করেন (1819 0. 101)। 

১০৬, 10162. 0, 899 

১০৭, 1৮60, 0. 87 

১০৮, 105, 0, 21999 

১০৯, 1072. 0. 167 

১১০*:1814.0.68 1; উইলসনই ৭ জানুয়ারী ১৮২৯ তারিখের অধিবেশনে সাস্ত পদের 
জন্য সর্বপ্রথম পচজন ভারতীয়ের ন ম প্রশ্তাব করেছিলেন: প্রস্তাব সমর্থন করেন ডঃ গ্র্যান্ট.। 

১১১০ £706655166 21096176115 ইৈ০ 6, 200. 199:97-এ উইললনের পত্রথানি মুদ্রিত ] 

১১২, [1006 0012358700067)09 ০ [00 আ11118%70 39670610089 3০5621)07 061068::81 

01 17018 1828-1896 90190. 181) &0 170650900061070, 27 0. 11. 50911109, ৬০] 2 (1828. 

31), 051০: 01015978165 51985, 1977, 0,871 মুদ্দিত পত্রথানির দু'একটি মুদ্রণ প্রমাদ 

লক্ষ্য করবার মত। মুলের চ800000201 নামটি তল ছাপ! হয়েছে 88770010817 ) 16801708 

৪৪ &]] 6০৪৪,১,৮০ ০02020869 605 ৪৮০16২০20৩৮ ০01 ০০920101800978 8০ নল, লু" ভা11801,*, 

'ইত্যাদি অংশে মুলের "০৮০৪৩" ক্রিয়াপদটি ভ্রমক্তমে মৃদ্রিত হয়নি । যুল পত্রের '5800501500 
চ০3* নামটি ছাপা হয়েছে 8৪00 10987) 8০9 বানানে । 80৪ 8৫61658. ০01 606 

8১011880171888+ অংশে ৪০০16০21868 শবের আগে মূলের 4002৪, শাবাটি বাদ পড়েছে। 

ইংলগের নটিংহাম বিশ্ববিভ্ালয় গ্রন্থাগারে বেপ্টিংকের কাগজপত্রে যে 'পোর্টল্যাও-সংগ্রহ' 
রক্ষিত, আলোচ্য মুল পত্রথানি তারই অন্তর্গত ( পাঁওুলিপি সংখ্য। চন 01451) । নটিংহ্যাম 

বিশ্ববিস্তালয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সৌজন্তে বর্তমান লেখক এটির যে আলোকচিত্র সংগ্রহ 
করেছেন তাঁরই সাহায্যে এই সংশোধন কর! হুল। সি. এইচ, ফিলিপ.সের মত যোগ্য ব্যক্তির 

সম্পাদনায় বেন্টিংকেন্র কাগজপত্রের যে বহ্মূল্য সংস্করণটি অক্সফোর্ড ইউনিভামিটি প্রেস 
কতৃক এত বন্ধে প্রকাশিত হয়েছে তার অধ্যে মুদ্রণপ্রম।ঙগ থাক! বিশ্ময়কর ও দুঃখজনক। 

বিশেষত '০7০8৫, ক্রিয়া পদটি বাদ গেলে অর্থবৈপরীত্য ঘটে 1১ এখানে উল্লেখযোগ্য রামকমল 

৩৩৩ 



সেনের মত শক্তিশালী রক্ষরণগীল সমাজপতির সৃষ্ট প্রঠণ চাপের কলে রি সাক্ষণপণ্ডিত 

রামচন্ত্ বিভ্ভাবাগীশের সাহয়িক চিতা দলা ঘটলেও তা স্বায়ী হয়নি। তিনি রামমোহনের 

সঙ্গে পুনমিলিত হন এবং ইংঞ্সওযাত্রা কালে রামঙোহদ ভার হাতেই ব্রাঙ্মদমাজজের উপাসনা 
পরিচালমের ভার দিয়ে যান। কিন্তু সনাতনপন্থীদের ক্রোধযহ্থি হতে সংস্কৃত কঞজেজের 

শ্বৃতিশান্ত্রের অধ্যাপক এই রামমোহন-শিস্ত অব্যাহতি পান মি। ১৮৩৫ সালে রাকমল 

সেন সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক নিধুক্ত হুধার পর কোনও এক মামলার স্মৃতিলাঞ্থের তল 

বিধান দেবার অভিযোগে তাকে ১৮৩৭ ধ্ীষ্টাবে চাকরী থেকে মর়ানে| হয়। দীর্ঘ সংগ্রামের 

পদ্ন কোর্ট অব ডা্রে্?স্-এর কাছে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে রামচজ্্র পুনর্বার সংস্কৃত 

কলেজের অধ্যাপক পদে বাহাল হয়েছিলেন (গ্রভাতচঞ্জ গঙ্গোপাধ্যায় 'আত্মীয়-দভার কথা, 

কলিকাত। ১৩৮১, পৃঃ ৭৮-৮৩)। রামমোহন ও উইলননের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে বিস্তারিত 

আলোচনার জগ্ভ উষ্টব্য, বর্তমান লেখকের :807000, ০ 80৫ 1107806 7832280 

দয 118001 9202] 2651 070 11656%1 ০1. ০১1, 5816 217 0০0,174 (0 15-109982009: 

1973) 0০. 19৮-47 

১১৩, 'সমাচার-চন্্রিক1) ৭ই কাতিক ১২৩৮ বঙ্গাৰ (১২ অক্টোবর ১৮৩১) সংখ্য। 

সমাচার দর্পণ কক উদ্ধত- ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় 

খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (কলিকাত|, ১৩৮৫) পৃঃ ৪৮২-৮৩ 

১১৪. দৃষটান্ত্বয়াপ দ্রষ্টব্য 001601008৩ 74/506110160%5 [55495 ০1. [, [9002 

1887, 00. 111, 199, 

১১৪, 110019: ত11115008 100187 10061500 6101118287 00877] 01116 09৫1 

451601030০1) 01 0661 771116৮7 00 11610) অত 881168) ০] এ (1881) 

ঢ. &$ রয়্যাল এসিয়াটিক সোগাইটির ১৫ নভেম্বর ১৮৮০ তারিখের অধিবেশনে অধ্যাপক 

মনিয়ার উইলিয়ম্দ আদৌ ভার উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করেন; পুনমুক্রিত 24০016: ঘা]. 

8009 [61101095176 076 1150%%/ ম) 17474 (86061506, 05108851978), 0. 479, 

১১৬, (81081018880 08068 4515 08107000010 05811758800. 88 1816. 

18911) 716 87৫119 চ7০75 ০ 8৫1৫ চ27%101%4, 8০) (896151 &04 [৫0 

0861098])) 0606690817 00016100। 880)8:50 37817000 88008) 0516866৪ 1994, 

2068 ৪৮ 006 62৫, 0), 1-12 ) সতীগাহ সংস্কান্ত শাস্ত্রীয় ধিচারের উপয় সাগ্াতিককালে 

ধে-সব আলোচন হয়েছে ততপ্রঙ্গে এই পাতিত্াপূর্ণ ও ছচিস্ভিত নিবন্ধটি বিশ্বৃত। রাম- 

মোহনের ইংরেজী রটনাবলীর এই সংস্থরণটিয় অন্তিতও বণঁদানে অনেকের কাছে 
অঞ্জাত। 

১১৭, পছযরণ বিষয়? ১ পরস্থাধলী ৩) পৃঃ ৫৭ 

১১৮, *বিধায়ক-নিধেধকের সংখাদ', গ্রন্থাবলী ৩ পৃঃ ১৭। 'জলয়ো, শবাটি এধানে 

“যাময়ো' মুফিত হয়েছে। 
১১৯, “শুধিউদদ চতীচরণ শৃতিতধণ সম্পার্গিত, কলিকাত। ১৯২৯, পৃঃ ১০ ৪৬1 পৃতি' 



শান্তের এই অংশগুলি আলোচনাকণলে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপিক। জ্ীমতী সুত্রতা সেন 
আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। 

১২০, অপরাদিতা (দ্বাদশ শতাব্দী ) যাঁঞ্ডবন্কাম্্তির উপর রচিত গার “অপরাক+ টাকায় 

উক্ত খখেদমন্ত্রটি সতীদাহবাচক অর্থেই গ্রহণ করেছেন) জষ্টব্য রমাপ্রসাদ চন্ত্র, প্রাগুজ 
আলোচন। (পাদটাক। ১১৬), পৃঃ *-৭ 

১২১. সহমরথ বিষয় 2 গ্রন্থাবলী ৩, পৃঃ ৫৭ ॥ 51811570714 2৮ হত 0৮ 53255 

১২২৭, চা. চু. 115০0, 508. 005 88000562810 ৯০৮৮১০৫৮1০9: 85৩ 0০৪ 

0106 ০1 606 171000. 1০৪ &1) ০0, 6005 সা00615] 08:62900188 ০0£ 059 [170009? 

10%7701 ০0186 7০5৫1451260 5০০৪1) ০1. এ (1866), 2. ০1-14 

১২৩, 70151655 07861101157) 010৫ 1106361৮141 মী 07015501706, 0. 44 

১২৪, 1919. 200, 168-69 

১২৫, 1912. 0. 276 

১২৬, 71/০115 ০ 317 77011607) 10765 ০1, বা (0০5০০, 1799) 20, £16-98 

১২৭, 4560/5010 86560761865 ৬০1, ৬] (1805) 2, 869-476। পুনমুত্রিত 

00199010089 7115০611217,60%5 135595 [,009000) 1891, 20. ৪9-178 

১২৮১ 00190:0089 7115০61101080% [55295 ৬০], হত 170710028 1897, 0, 119 

১২৯. দ্রষ্ট্বা তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১১৭ 

১৩০, দ্রষ্টবা :45147100 7656070185 ০1. ], (1795), 0০. 209-19 । পুনমুদ্রিত 

00160:0989 111506110160%5$ 555635 ্ব০]. ], [০9000 1897) 20, 114-95 

১৩১,77৮ 105115 71০75 ০1 ৫ [৫701৮ 7০১ (30011 ৮7 2৫ 

০0/10161) 090860975 সা. 08105৮৮% 1994, 0, 79) চ70216556 11056116175 

7. 188 

১৩১ ক. রামমোহনের অগ্যতম প্রধান যুক্তি ছিল যেখানে বিধবার আজীধন ব্রহ্মচধের 

পক্ষে মনুশ্মৃতির প্রমাণ বর্তমান সেখানে ম্বৃত স্বামীর চিতার বিধবার প্রাণবিসর্জনের সমর্থক 

প্রমাণ অন্যান্য স্ৃতিপুবাণে থাকলেও ত অগ্রাহ্য ॥ কেননা! শাস্ত্রমতে যে-সকল স্মতি মনু 

বিরোধী সে-সবের প্রামাণ্য নেই__“মন্বর্থবিপরীতা। ঘা সা শ্মতিরন গ্রশস্ততে ।” 

১৩২, দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের 1২510700102 হি০ ৪0৫. [7102808 17850790 ভা 118005 

82া/হণ] 2651 00 0765617 ড০1. আটা, 2৮. হা, ০, 212 (3৩15-1099670167 1978), 

9. 146, 2০৮9 9; কলিকাতা এলিয়াটিক লোসাইটি বেদ সম্পাদনের ভার ধার উপর 

দিয়েছিলেন সেই ঘ. 7), 8০৩-কেই ইংলগ থেকে পত্র লিখে উইলসন “শখপথ ব্রা্গণ' 

প্রকাশ করতে অনুরোধ করেন। :০6£ এপিয়াটিক সোসাইটির তৎকালীন সম্পাদক 

107. আআ. 8. 0181585806853-র নিকট ৮ নভেম্বর ১৮৪৭ তারিখে লিখিত এক পে একথ। 

উল্লেখ করেছেন । 78০০-এর সম্পূর্ণ পত্রথাদির জন্ ডরটথ্য 7০%1721 ০ 45805 5০ 

থঁ 8০৫০1 ঘা, দো 58. (1847) ও, 1268-69; ডেভিড কফ, কি :০০১০এ৭ এই 

পত্রধানির বিষয় অবগত নন? | 

ধজ্ঞ 



১৬৩, 17001711191) 011675121151) 01১6 18:861/801 8675013501706 0. 206 

১৩৪, দ্রষ্টব্য, তৃতীয় অধ্যায়, প্রমাণপপ্জী, উল্লেখ, ২২৭ পৃঃ ১৩৯০৪০ 

১৩৫, 0010%110 [6%/16%/ ৬০]. 1, 0915-70999209: 18469 200, 1784 1 ডেভিড 

কফের গ্রন্থে কোথাও উল্লেখ দেখ! গেল না, রামমোহন ১৮১৭ সালে 'বেদাত্ত-চন্ত্রিকা'র মত 

খণ্ডন করে 'ভট্টা চার্যের সহিত বিচার? ও “বেদাস্ত-চক্রিকার ইংরেজি সংহ্করণের প্রতিবাদে 4 

56০00 1066706 ০ 1196 11009206152700] ও39৫41 ০7 1% ৫০০5 চা। 16910 এ 

40109 107 1৮6 176581 31216 ০] 277400 চ7০151,% খরন্থহয় প্রকাশ করেছিলেন । 

১5৬, (০21 01. ০1. 0. 206 

১৩৭. বিভ্তাসাগর-রচনাসংগ্রহ ( পশ্চিমবজ নিরক্ষরতাশ্দররীকরণ সমিতি) প্রথম খণ্ড, তৃতীয় 

মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৩৮১, পরি শিক্ট, পৃঃ ৬৮ 

১৩৮, *'বাজলার ইতিহাস”, বিস্তাসাগর-রচনাসংগ্রহ (উক্ত সংহ্করণ), প্রথম খণ্ড, 

পৃঃ ২২১-২২ 

১৩৯, 91868: 2২1050168 10165 0) 50116 ড7৫1,061725 &/61 ৩$/৫170 ৮79974৫- 

19001110170 8৫. [9০৫1:80 08০0৪, 0810066 1948, 7. 16 

১৪৩, [0901 0, 04. 0, 176 
১৪১, 1৮৫. 

১৪২, 107. 0.:176, 00$6 69 

১৪৩, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতন্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রথম সংহ্করণ, 

কলিকাতা, ১৯০৪, পৃঃ ২৬৩ 

১৪৪, জীবনবেদ, সপ্তম সংহ্করণ, কলিকাতা ১৯৩৪, পৃঃ ৭-১৫, বিশেষভাবে তার এই 

উকি ম্মরণীয়ত "'পাপবোধ আমার অনেক প্রবল ॥ অনেক জীবনে এত প্রবল নয়। পাপ 

কি, কি করিলে পাপ হয়, এ সকল বিচার করিয়|, আমার পাপবোধ হয় নাই। পাপ- 

জর্শনে পাপবোধ হইল । সহঙ্ষে পলকের মধো পাপবোধ করিলাম । ***আমি পাপী”, "আমি 

পাঁগী' মন কেবল এইরূপই বলিত। প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে জাগিয়া হৃদয় হর্দি কোন 

কথ! বলিত, তাহ! আর কিছুই নয়--কেবল বলিত, আমি পাগী।” (পঃ ৭) 
১৪৪ ক. দ্রষ্টব্য 7980 0007005: 960 7121107] 710111266 06101174171 

8০1 ০] 1782 2৮৮10 11661776061 10907 221] 07176 9101/10 210177686 911 

889০০৫. 21৫. 051566৬1951, 0, 2498 ) ব্রাহ্গসমাঞ্জ যে হিন্দুমমাজ থেকে সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র এক গোঠী কেশবচন্ত্র এ বত্ৃতায় খুঁব জোর দিয়েই সে কথ! বলেছেন। 

১৪৫, 2. 0, 11080025087 16 711 215৫ 2102653 ০06 27101110 5471) 

2865000. 0., 0810986% 1994) 0, ৪৪ 

১৪৬, ৭ জুন, ১৮৮৫ তারিখে 775641 ৫ 284) 10194610, পাত্রকায় প্রকাশিত 

0৩2 88৪5০ 6৪ ড65৫5০৬৯। নিবন্ধে প্রভাপচন্্র যজুমদার-বিরোধী গোীর দৃিগলা 

“ও সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত । কেশবের মৃত্যুর পর নববিধান ব্রাক্মমণ্ডলী নান। দল-উপধলে বিভক্ত 

ক্ষয়ে ভীত্র অন্তত্ঘ্ে লিগ্ত হয়ে পড়েন। এ সবের কিছু বিবরণের হব অর্টবা 9৩৪৪৮ 



40106570055 90567792706 0 21016 017/66 5109200177221 85৩০৪৭ এ. 0819986 

1940 00, 21289 1: 515086 9589622 5834019 ০7 0৮221017770 96171 866০০৫ 

মাএ, 08195৮৯1974, 7, 271-767 কেশব-শিস্বগণের অন্তঃকলহের মধ্যে জনৈক 
আধুনিক লেখক লক্ষ্য করেছেন খ্রীষ্টপন্থা ও বৈষ্ণবপন্থার মধ্যে সংঘাত ; 12183579085 

150 12108817090. 1717)8911 6০ 09 12582)078 1181)610] ৪096৩88০1 6০ 6156 0011916"*- 

306 1১08500008৮ 20086 8180 10859 16811960 (1786 1318 830010961১9 10: 6৪ [001 

$871810 ০০008206100, 01 0107196 &0৫ 17089 806700805 জা 87006871081) [07010518705 

10905 10110 ৪1) 00801089165 980010969 6০ 01389 8868610 18961010, 400 ৪৩15 

900081)1 6206 15:86]5 51810109555, 01106 08271601919 &66570016 6০ ০০০৪ 1981008 

201016) 10510. ০01:07152810170 90177412770 1186 51228 ০7 1156 11067, 

81১011৮1600. 67209960205 1979) 00. 284-85 ॥ নববিধান ব্রাঙ্গসমাজের খীষ্টশ্রীতি এতই 

প্রকট হয়েছিল যে ম্যাজস, ম্যুলের প্রতাপচন্ত্র মজুমদারকে ১৫ দ্ভুন ১৯৯৯ তারিখে লিখিত 

এক পত্রের মাধ্যমে ব্রাহ্গগণকে প্রকান্থে খরীষ্টধর্ম অবলম্বন করতে আহ্বান করেন : পত্রথানির 

জন্য ভ্রষ্টব্য 39:98]. 0008003% 73০085 ০, 051. 20. 267-78 ॥ এর উত্তরে গুতাপচন্দ্র 

মজুমদার মন্তব্য করেন, “& দা10198818 8০০90680098 ০01 6208 007298180 28206 ৮9 

109 9307)7)0 98109] 18 0816)057 10058116 7001: ৫98118515 16170 7069৪579015 

81776 16 ০০৫] 1990. (০ 10218900009])6100, 11019 আ০০]0 0015 ৫০ 18100, 90 

05 9০০81968095 ০01 606 0002186 ৪0116 ০01 5৪ 5০৩, 66200 26 6159 99860688] 7:6118700. 

0100012862৪ 0০6 ০0015 09981016, ০৮ ঠ 8069৪] (5০৮ &6 6008 10559065 100000916, 

]108:8] ৪০0018 320 07918660007 আঃ]] 009৬৪ 6০ 1586 907066206 ০ 6001৪ 56 168৪৮ 

70৫) 00 156 1075 7072 6815 085 ০1 16881, 'র্ঘাৎ প্রতাপচন্ত্র বলছেন, প্রকাঙ্ঠে 

ধষ্টিযানঃ পাম গ্রহণ করার ত্রাহ্মসমাজের পক্ষে একটু অন্থবিধ! আছে--এতে কিছু ভূল 

বোঝাবুঝির সন্তাবন! থাকবে । কিন্ত ব্রাহ্মমমাজের ধর্ম যে খ্ীষ্টের মূল শিক্ষার আদর্শে গঠিত 
এতে কোনও সন্দেহ নেউ। 

১৪৭, 938086 9986) 17751019 ০7 176 93121709721) 08150668 1974, 

০. 870, 572 

১৪৭ ক. এ্তিহাসিক রমেশচন্র মজুমদারেরও এমন একটা! মত ছিল যে বঙ্গীয় নব- 

জআগৃতির ইতিহাসে রামমোহনের অবদান সম্পর্কে যা বল! হয়েছে তার অনেকটাই পরবর্তী 
কালে রাষমোহন-ভতদের হা্--1910100290-05 60) (01) 121101187০9 2. 86) । 

১৪৮, 08:0920662 1৫51 10295 2, 95 

১৪৯, 40015001565 110015 8৫17001৮709 0৮2 4776700 0819586৬ 1949, ঢ. ৮৪ 

১৫০, ভষউটব্য 21081655156 27108876715 এবং প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত “আত্মীয়. 

সভার কথা;, কলিকাত। ১০৮১ 

১৫১০ 47081653196 21096176515 2১ 



১৫২, 160. 0. 38 

১৫৩, 1952. 0 44 

১৫৪. 107৫. 0. 204 

১৫৫, ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড (চতুর্থ 

সংস্করণ) পৃঃ ৪৮৯-৯০ | 
১৫৬, তদের, পৃঃ ৯০ 

১৫৭, 0210%110 11011119501] ০]. ঘ? নিত 9616৪ 1115 ৮০ 1৪৩৪৮, 

1894) 17৪৮ 19000115] 016961086০1 1518 15201000100) 2৪7, 0১. 269-66। 

সমাচার-দর্পন ২৮ চৈত্র ১২৪০ (৯ এপ্রিল, ১৮৩৪ ) (সংক্ষেপলার)_ ব্রজেন্দ্রনাথ বল্যাপাধ্যায় 

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড (চতুর্থ সংস্করণ) পৃঃ ৪৯১ 

১৫৬, ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৯২-৯৪ 

১৫৯, তদেব, পৃঃ ৪৯৪ 

১৬০,116 001768507726%06 ০0 707৫ 57111101786/157061828-35 6৫. 0- 7, 

[201150)08, ৬০]. 1) 05310201977, 1,68697 ০. 705, 0. 1945 

৯৬১, ৮ আষাঢ় ১২৪১ (২১ জুন, ১৮৩৪) সংখা1 সমাচার দর্পণ' কাযালকাট! কারিয়র 

থেকে এই মর্মেএক সংবাদ উদ্ধৃত করেছেন, «অবগত হওয়া গেল যে প্রাপ্ত রাজ। 

রামমোহন রাষের চিরপ্মরণীয় কোন চিহ্ত নির্ধার্যকরণার্থ যে চাদ! হয় তাহাতে শ্রীল 

্রীূত লর্ড উইলিয়ম বেন্টীদ্ক সান্কেব ৫০০ টাক সন্থী করিয়াছেন এবং কথিত হইয়াছে যে 

এ প্রসিদ্ধ বা।ক্তব চিরম্মরণার্থ যগ্পি বিছ্ভালয়ে কোন অধ্যাপকত। পদ নিদ্ধার্যছওনের ষে 

কল্প হুইয়াছে তাহা সফল হইলে তাহার চাদ্ায় ইহ! অপেক্ষাও অধিক টাক! প্রদান 
করিবেন ।” সংবাদপত্রে সেকালের কথা, স্বিতীয় খওড ( চতুর্থ সংস্করণ ) পৃঃ ৪৯৪ 

১৬২, ০01169901,22706 1] 00. 1245-46 

১৬৩, 0210510 11011/9 70120 10116. 961198, ০]. ড়, &315619 টওআ৪? 

2০০, 84-92 

১৬৪, 6641 5160162101০] 1849, (০1. 2, ০. 5) 0০, £9-59 1 169 3915, 

848 (০1, ], বৈ০. 99) 00. 905-06 : 9460 &9৪০৪৪৮, 2849, (৬০1. |], ০. 98), 

0. 249 

১৬৪ ক. [0181)08 111081801 14)01101201 06016 54707201625 25017661-7 

4 17065 96008] 0০০16 27096, ও [09101 1981, 0, 141 

১৬৫, 74510009800870860 3100810 130107106 2০110611 0) 21 00611% 17,014 5 22111770147 

109 061,167/07 0:01%116750101601) 10181761933, 26. 11, 0. 218 

১৬৬. বিস্তাদ্শন”। ভাদ্র, আঙ্গিন, কাঁতিক, ১৭৬৪ শক ; “মৃত রাজ| রামমোহন রায়ের 

জীবন-বৃত্তাত্ত'_-সাময্িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (বিনয় ঘোষ সংকলিত ও সম্পাদিত) 

তৃতীয় খণ্ড কলিকাত। ১৯৬৪, পৃঃ ৫৬০৬৬ 

1১৬৭, 001156501106766 7, 0. 1246 

১৬৮. প্রভাতচল্ গঙ্গোপাধ্যায়, আত্মীয়-মভার কথা, পৃঃ ৫২ 

৩৩৮ 



স্ঈ অপ্র্যা্ 

রামমোহন রায়ের ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র চিন্তা ঃ মূল প্রেরণা 

প্রথম অধ্যায়ে রামমোহনের ভারত-চিন্তা সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে সাধারণ 

ভাবে উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগৃতির স্বরূপ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করতে 

হয়েছিল। বামমোহনের ধর্মীয় ও সমাজ চিন্তার প্রতি বুঝতে গেলে বিষয়টির 
কিছু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হবে। প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন, 

বাঙলার উনবিংশ শতকীয় নৃতন চিস্তাধারাকে 'রেণেশী স” আখ্যা! দেওয়া চলে 
কি না এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে একটি বিতর্ক সম্প্রতি বেশ জমে উঠেছে। 
কেউ কেউ উক্ত নবজাগৃতিপর্বকে “রেণেশ' স' বলতে ম্পষ্টত অনিচ্ছুক । এদের 

মনে এই প্রসঙ্গে পঞ্চদশ-যোড়শ শতাবীর ইউরোপীয় রেণেশ'স তথা যুগ- 
পরিবর্তনের একট] তুলনা সর্বদা বর্তমান। এতিহামিক তথা বিশ্লেষণের 
লাহায্ে এ রা যখন দেখেন ইউরোপীয় রেখেশ স ঘটিত সর্বাত্মক পরিবর্তনের 
লক্ষণ আধুনিক বঙ্গীয় নবজাগরণপর্বের মধ্যে সর্বত্র খুঁজে পাওয়া! যাচ্ছে না, তখনই 
এরা! সিদ্ধান্ত করেন, এই যুগকে 'রেণেশস” আখ্যা দেওয়ার কোনও যুক্িদকত 
কারণ নেই। অপর পক্ষের অবশ্তা এ ক্ষেত্রে 'রেণেশাস' শব্ধটির প্রয়োগে 
আপত্তি নেই। বিতর্কটি খুবই সাম্প্রতিক বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে মনীষী 

ও বুদ্ধিজীবী মহলে এই দ্বিধা ছিল না। উদাহরণম্বূপ বলা চলে ১৯২০ 
খী্টাবে মনীষী ও ভ্রষ্টা অরবিন্দ প্রকাশ করেছিলেন ভাববাদী দৃষ্টিতে রচিত 
তার ক্ষুত্র কিন্তু গভীর বাঞ্জনাপূর্ণ গ্রন্থ [116 [২210918821506 11) 117019 | 

ছাব্বিশ বছর পরে স্বপরিচিত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক হুশোভনচন্ত 
সরকার রচনা করেন তার [006৪ 019) 006 80107881  [2100818591)06 

€১৯৪৬)। অরবিন্দ-দর্শন ও মার্কসবাদের মধ্যে ছুই মেরুর তফাৎ? 
আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে দুই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীতেও তাই। কিন্তু প্রসঙ্গত 
'রেপেশীস' শবটির ব্যবহারে ছু'জনই ছিধাহীন। একটু তলিয়ে দেখলে পরিফাঁর 
হয়, আলোচা প্রসঙ্কে 'রেপেশস' অভিধার প্রয়োগ আপত্তি উক্ত শবার্থ সম্পর্কে 

৬8 



এক সংকীর্ণ ধারণ! প্রস্থত। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাবীর ইউরোগীয় রেণেশাস 

অবশ্ঠই ইাতহাসের একটি চিহ্নিত যুগ ; এবং ইউরোপীয় ইতিহাসে সাধারণ অর্থে 
'রেণেশ1স” শবটি এই যুগবাঁচক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পাশ্চাতা ইতিহাসের 
নজির নিলে দেখা যাবে সেখানেও দেশকাঁলগত কয়েকটি বিশেষ অর্থে 

এঁতিহাসিকগণ শবটি শ্বচ্ছন্দে প্রয়োগ করেছেন। নবম শতাব্দীতে সম্রাট 

শার্লমান্এর রাজসভাকে কেন্দ্র করে যে জ্ঞানান্শীলনের এঁতিহা গড়ে ওঠে, 

মধ্যযুগ-বিশেষজ্ঞ এতিহানিকরা! তাকে সাধারণভাবে আখ! দিয়েছেন 08:০- 

117781512 020919581106 ; তেমনি দশম শতাব্দীতে জার্ধীন সম্রাট প্রথম অটোর 

রাজত্বকালে দরবার পোধিত বিদ্চাচর্চার ধারাকেও কোনও কোনও এতিহাসিক 

066013187. [২6021599166 বলতে দ্বিধা করেন নি। দ্বাদশ শতাব্দীর 

ইউরোপীয় চিত্তজাগরণকে “রেণেশাপ? আখ্যা দিয়ে এ সম্পর্কে তো হাস্কিচ্ম 

একখানি পুর্ণাঙ্গ গ্রন্থই রচন1! করেছেন ।২ বিংশ শতাবীতে নৃতন চীনের বুদ্ধি- 

মুক্তির আন্দোলনকে 'রেণেশ1স? সংজ্ঞা দিতে ছিধা করেন নি এই আন্দোলনেরই 
অন্যতম নায়ক হু শিহ।২ ইতিহাস ঘেটে এই জাতীয় দৃষ্টান্ত আরও উদ্ধার 

কর] যায়। স্থতরাং দেখ] যাচ্ছে বু শবের মত “রেশেশাস শবটিও ইতিহাসে 

ব্যবহার হয়ে আসছে সামান্ত ও বিশেষ ছুরকম অর্থে। সাধারণ ভাবে এটি 
বোঝায় ইউরোপীয় ইতিহাসের এক যুগান্তকারী পর্বাধ্যায়কে ; আর 

ক্লেশকালগত বিশেষণ যুক্ত হয়ে এটি বাবহৃত হয়েছে বিশেষ বিশেষ দেশের 

বিভিন্ন সময়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিতোর বিকাশপর্ব বা বুদ্ধিমুক্তি-আন্দোলন 
সম্পর্কে। ইতিহাসে পৃথক দেশকালগত পরিবেশ প্রতিটি ঘটনার বিশিষ্ট 
চরিত্র নির্দিই করে। একটির লক্ষণ অপরটির সঙ্গে হুবহু মিলবে এমন 
প্রত্যাশা করা বৃথা । ন্থুতরাং দেশ, কাল, চবিজ্্র ভিন্ন বলেই ব! প্রভাবের 

দিক দিয়ে ইউরোপীয় বেণেশাসের মত সর্বাত্মক হয় নি বলেই বঙ্গীয় 

নবজাগরণকে রেণেশস বলতে অস্বীকার করা ইতিহাসে দীর্থকাল প্রচলিত 
এক শষপ্রয়োগবিধিকে কতকটা অকারণে অবজ্ঞা কর! ভিন্ন আর কিছু নয়। 

তবু এ-কথা শ্বীকার্য, বঙ্গীয় (বা অরবিন্দের ভাষায় ভারতীয় ) রেণেশীসের 

আলোচনা প্রসঙ্ষে পঞ্চদশ-যোঁড়শ শতকীয় ইউরোপীয় রেপেশ লের প্রেক্ষাপট 

ভাবত মনে আমে। যদি কেউ সেই কারণেই পাশ্চাতা রেণেশা পের 

লক্ষণগুলি নির্ধিচায়ে উনিশ «শতকের বঙ্গীয় নবজাগৃতির উপর আরোপ করতে” 
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চান, তিনিও একটি সর্বন্বীকৃত এঁতিহাসিক বিচারপদ্ধতিকে অযৌক্তিক ভাৰে 
অগ্রাহ্থ করবার অপরাধে অপরাধী হবেন) কেন না উভয়ের বাস্রীয়, সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে একাস্ত গরমিল, স্বতরাং চবিজ্রেও মৌলিক প্রভেদ। 
পূর্বতন লেখকগণের মধ্যে অরবিন্দ এ বিষয়ে যথেষ্ট সততা ও অস্ত 
দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন । উক্ত ছুটি এতিহাসিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতিগত 
পার্কোর প্রতি ইঙ্িত করে তিনি বলেন 7,612 15 & 15 

0706901010, 71060106126 211 00215 15 1521]15 ৪. [২2179199917 

17: [1019-710080 0606105 ৪. £০০]এ 0621 ০2 আ1980 ০ 

10681) 705 035 /01৫...700106 ০1৭ ০210101655 006 00170 9৪০0 00 

076 001:1)11)6 0011)0 01 2070088,7 00100165 60 71101) 16 8৪ 

1150 81160 7 0096 978,810 30 1200101) 2. 168.5781501511)6 ৪3 ৪12 

০৬০10182190 16৬ €1:321, 2 £2121৩. 01 01915018101560, 72060191560 

12110911960 70006 15 00৪ ০10 ড82০০-1,80112 51010 2190 101 

10) ৪11 006 50100152150. 0200100617600113 15973165 চ13101) ০8106 

8000 10,10580 05 ০6681015000 2 (06 06 £610815381706 0326 

15 26 ৪11 09951016 17 17019, 1[)62:5 13 & 019961: 1636100181006 

00056 12০20৮08100 10021206110 11) [1618170) 006 ৪600 ০৫ 

625৮8161960 128001881] 801116 100 200 2 06ত 11010156 04 86]1£ 

63190638101 ভ1)101) 50211 £1%2 002 501010081 6010০5 101 2. 61686 

16551180176 820. 16001101106 :...90৮ ০৬5 10616 006 218810985 15 

300 592001906.1”& নিজন্ব কেপ্টায় (0910০) সংস্কৃতির যুগোপযোগী 

পুনরুজ্জীবনের যধ্যে নবজাগ্রত আয়ালণাগ্ড নৃতন করে আবিষ্কার করেছিল 
তার জাতিসত্তা; উনবিংশ শতাব্দীর ছ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাবীর 
মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রসারিত এই প্রক্রিয়া থেকেই উদ্ভূত আধুনিক আয়ার্ল্যাণ্ডের 
সেই চিত্তজাগরণ যা স্থপ্টি করেছে তার সাহিত্যে ইয়েটুস-লেডি গ্রেগোরী- 
জন মিলিংটন শিন্জ-লেনক্সা রবিনসন-মারে-ওকেসী-জর্জ রাসেল- 
কলাম-ক্লার্ক -ও'স্থলিভান-গোগার্টি-হিগিন্স-পিয়ার্স -ম্যাকডোনাগ.-জোসেফ মেরী 

প্লান্কেট প্রভৃতির কীত্তিমপ্ডিত নবধুগ। এর সঙ্গেই জড়িত আধুনিক 

আয়ালাণ্ডের প্রজাতন্্ভিত্তিক স্বাধীনতা আন্দোলন। অরবিদদ সকগত 
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ভাবেই লক্ষ্য করেছেন সাম্প্রতিককালে আয়ালযাণ্ডের এই আত্ম-আবিষ্কার- 
প্রক্রিয়ার সঙ্গে বঙ্গ-ভারতীয় রেণেশাসের সাদৃশ্য । কিস্ত কোনও 
'এতিহাসিক তুলনাই যে স্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হতে পারেনা এ বিষয়েও তিনি 
লচেতন। তার সাবধানবাণী মনে রেখে উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় নবজাগরণের 

প্রকৃতি বিচার প্রসঙ্গে আমাদের ছু'দ্িকের আতিশয্যই বাদ দিতে হবে। এই 

নবজাগৃতিকে বিশেষ অর্থে রেনেশাস বলতে আপত্তি থাকবে না) একে 

ইউরোপীয় রেনেশ' সের অবিকল প্রতিরূপ হিসাবে গ্রহণ করাও চলবে ন্ 

বাঙলার উনবিংশ শতকীয় সংস্কার-আন্দোলনগুলির চরিত্র বুঝতে।হলে, 
যে চিন্তাবিপ্লবকে বঙ্গীয় (ব। ভারতীয় ) রেণেশস আখ্যা দেওয়৷ হয়েছে 
তার বিশেষ লক্ষণটি সম্পর্কে সঠিক ধারণ! কর! সর্বাগ্রে প্রয়োজন । পাশ্চাত্য 
লংঘাত ও পাশ্চাত্য সংস্পর্শ যে প্রধানত এই নবচিস্তা ও নবদৃষ্টিভঙ্গীর মূলে 
এ বিষিয়ে অবশ্য মতছ্ৈত নেই। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে একট] কথ যেন 

একটু মাত্রাতিরিক্ত জোর দিয়েই ঘোষিত হয়ে চলেছে যে ব্রিটিশ শীসনাধীনে 
ইংবেজি শিক্ষার গ্রবর্তনই বাঙালী মধ্যবিত্ত মানসবিপ্রবের কারণ এবং উত্তর 
কালে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যা কিছু স্ট্টিশীল উদ্যম তা সবকিছুই 
এই একটি প্রেরণার উৎসমুখ থেকে সঞ্চারিত।৪ক কথাটার অনেকখানি 
লত্য, কিন্তু সবটুকু নয়) যদ্দি হত তাহলে ইংবেজি শিক্ষার মাধ্যমে মেকলে 

দেশীয় এঁতিহোর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, ছিন্নমূল (€ এবং অবশ্ঠই ওপনিবেশিক শাসনের 
তঙ্লিবাহক ) যে একটি শ্রেণী গড়বার স্বপ্ন দেখেছিলেন (তার ভাষায় 
10191) 1) 01990 ৪770 ০0100 000 70811510107 085063) 11) 01011510108 

8130. 11) 10307815৪20 17) 17)651160), তা আমর বাস্তবে রূপাস্তবিত 

দেখতে পেতাম। উল্লিখিত রেণেশাসের প্রথম সাবির কয়েকটি 

প্রতিনিধিস্থাণীয় চরিত্রের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করা যায়,__যেমন, রামমোহন 
জায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাঁজনারায়ণ বন, বস্কিমচন্ত্র চট্টোপাধায়, শ্বামী 
বিবেকানন্দ, ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ প্রভৃতি,_তাহলে ম্পষ্ট বোঝ যাবে 

কেবলমাত্র পাশ্তত্য শিক্ষা ও ভাবধারার প্রবর্তনের দ্বার উনবিংশ শতাব্দীতে 
এদের আবির্ভাবকে ব্যাখ্যা করা চলে না। ভারতবর্ষের নিজস্ব একটি স্থপ্রাচীন, 
পরম্পরাগত খন্ধিবান সভ্যতা আছে। সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাবীর অন্ধকাঁরময় 

চিততপন্ততার ছুর্দিনেও তার প্রাণশক্তি ও াহরপৌৎকা নিঃশেিত হয় নি, 

২৩১২ 



অহৎ উত্তরাধিকাঁরেরও বিলুপ্তি ঘটেনি । উনবিংশ শতাবীর নৃতম চিস্তাজগতে 
রামমোহন রায়ের কাল থেকে ধারা নায়কত্ব করেছেন তাদের সকলেরই চিত্ত 
যে এই হ্বদেশীয় সংস্কৃতি ও এঁতিহ্থে বদ্ধমূল ছিল এই বৈশিষ্টাটি প্রসঙ্গত মনে 
রাখা দরকার । এদের নিজ নিজচিস্তায় ও কর্মক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্ো 

অঙ্পুঙ্খগত পার্থক্য যথেষ্ট ছিল সন্দেহ নেই, কিস্তু মৌলিক আত্মসংস্কৃতি- 

চেতনাতে এরা সকলেই এক ভূমিতে দৃর়প্রতিষ্ঠ। এই সমৃদ্ধ ও উর্বর1 ভূমির 
উপর নৃতন যুগের পাশ্চাত্য চিস্তার ধারাবর্ধণের ফলেই রেণেশ1স-ফললের জন্ম, 
প্রাচুর্য এবং বৈচিত্রা। বস্তত রেণেশাসের প্রতিনিধিস্থানীয়গণ প্রত্যেকেই 
নিজন্ব ধরণে অতি সচেতন ভাবে যে লক্ষ্যসিদ্ধির প্রয়াস পেয়েছেন তার 

সামান্যলক্ষণ হুল এই £ দেশে নবাগত পাশ্চাতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে 
ভারতবর্ষের নিজন্ব চিরায়ত সাংস্কৃতিক মৃল্যবোধগুলিকে পবীক্ষা করে সমূচিত 

গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুগোপযোগী নৃতন জীবনদর্শন গড়ে তৌলা। এই 
প্রয়াস থেকেই আধুনিক বঙ্গীয় রেণেশীদ তার বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণটি লাভ 
করেছে। একালের এঁতিহাসিকগণের মধ্যে এই অভিমত অতি ম্পষ্টভাবে 
যছুনাথ সরকারের রচনায় অভিব্যক্ত। ভারতে ইংবেজ অধিকার ও তন্মাধ্যমে 
পাশ্চাত্য সভাতার সঙ্গে ভারতীয় চিত্তের সংস্পর্শ এই নব চিন্তালোড়নের 
জন্য দায়ী একথা তিনি যেমন জোর দিয়ে বলেছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে মনে 
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10001762190 17700611) 210 11760 1061 11176 1166 10006 20৩ 

1085 ০0: 71080 81১৪ 12৪0 10176 005888560.৮1 & বরামমোহনের ধর্ম, 

সমাজ ও রাষ্ট্র বিষয়ক চিন্তা ও সংস্কারক হিলাবে তাঁর ভূমিকাকে এই স্বসংস্কৃতির 
পুনিচার ও পুনমূর্লযায়ন প্রক্রিয়ার অঙ্গন্বরূপ দেখলে তবেই সে সম্পর্কে সঠিক ও 
সামঞ্রন্তপূর্ণ ধারণা করা সম্ভব হবে। 

প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ভুক্ত আলোচনার ধারা ধারা অনুসরণ 

করেছেন তারা মনে করতে পারবেন, তার মধো রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও 
মানসিকতার ছুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথমত 

তাঁর বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবন বিদেশী-সংস্পর্শ-বজিত একান্ত ভারতীয় 
পরিবেশে অতিবাহিত হওয়ার এবং এই পর্বে যথেষ্ট পর্যটনের মাধামে অভিজ্ঞতা! 

অর্জনের ফলে তীর স্বদেশচেতনা দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়; দ্বিতীয়ত 
তাঁর আদি শিক্ষার্দীক্ষা, বিশেষত বিভিন্ন ভারতীয় ভাষান্ুশীলন এবং হিন্দু- 

মুসলিম শান্াধায়ন সম্পন্ন হয়েছিল সম্পূর্ণ পরম্পরাগত দেশীয় পদ্ধতিতে, পাঠশালা” 
টোল-চতুষ্পাঠী-মক্তব-মাদ্রাসাঁর পাঠক্রম অনুসারে । হিন্দুশান্ত্রে সে অনুশীলন 
মাত্র উপনিষদ্-বেদাস্তে আবদ্ধ থাকেনি পুরাঁণ-তন্ত্র ভিত্তিক পরবর্তী কালের 

অধ্যাত্ম সম্পদ্কেও আত্মসাৎ করেছিল। আরবী-ফাঁস্তে স্বচ্ছন্দ পারদশিতাঁর 
ফলে ইসলাম ধর্মশান্ত্রে তীর জন্মেছিল অসাধারণ অধিকার | হিন্দী-উদ্ু আয়ন্ত 
করায় ভারতের মধ্যযুগের সাধকদের সঙ্গে তিনি চিত্তের গভীর যোগ স্থাপন 

করতে পেরেছিলেন এই পর্বে। যদি প্রচলিত কাহিনী সত্য হয়, তাহলে বলতে 
হবে ( মহাযান ) বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের সিদ্ধান্ত সমূহ তার একাস্ত অপরিচিত 
ছিল না, যদিও এ বিষয়ে জোর করে কিছু বলবার উপায় নেই । পঞ্চম অধ্যায়ে, 

তথাপ্রমাণের সাহায্যে বলবার চেষ্টা কর] হয়েছে, সমকালীন ইউরোপীয়, 
প্রাচ্যবিগ্াগবেষণার সঙ্গে বামমোহনের যথেই্ই পরিচয় থাকলেও তার 

ভারতজিজ্ঞাসার প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং উক্ত কেতাবী গবেষণার সঙ্গে পরিচয় 

হবার পূর্বেই তাঁর ভারত-চেতন| ও ভারতজিজ্ঞাসার মৌল প্রকৃতিটি নিজন্ব 

পদ্ধতিতে নির্ণীত হয়ে গিয়েছিল। কোনও কোনও বিষয়ে যেমন বেদাস্ত ও পুরাঁণ- 

তত্ত্রেরে আলোচনায় রামমোহনের অগ্রগামিত্ব এবং হ্বকীয়ত্ব তথ্যের লাহায্যেই 
প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। ্ুতরাং প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে যে 

ঘআলোচন! করা হয়েছে বর্তমানূ প্রসঙ্গে তার লারমর্ম আর একবার উদ্ধার করা 
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যেতে পারে £ রামমোহন ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করবার 
পূর্বেই প্রাচ্য চিস্তার প্রভাবে তার মন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। তার 
চিন্তার বিচার ও মূল্যায়ন উপযুক্ত ভাবে করতে হলে তার জীবনদর্শনের এই 

প্রাচ্য বুনিয়াদটি সম্পর্কে সচেতন থাকা বিশেষ প্রয়োজন । পরবর্তী জীবনে, 
বহু সাধনায় পাশ্চাত্য বিগ্ভায় যে পারদশ্িতা তিনি লাভ করেন তা ছিল এই 
মৌল প্রাচ্য চিন্তার পরিপূরক ।* প্রতীচ্য জাঁনবিজ্ঞানের নিকষে পরীক্ষিত ও 
পরিমীিত হয়েই তার বিদগ্ধ প্রাচ্য সত্তা যুগোপযোগী নৃতন জীবনচর্ার 
ভিত্তি অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়েছিল। 

রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক চিন্তার আলোচনা-ও মূল্যায়ন প্রচেষ্টার 
গোড়াতেই একটি প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক রামমোহন-চর্চার, 
ক্ষেত্রে একট] কথ! মাঝে মাঝে একটু উচ্চকণে শোনা যায় যে, আপন স্বরূপে 
বামমোহনের প্রকৃতি ছিল আধাঁত্মিকতাঁবিবজিত; সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি 

কাজে তিনি ধর্মকে প্রয়োজনীয় উপায় স্বরূপ ব্যবহার করেছিলেন, কেননা! হিন্দু 

সমাজবাবস্থা ধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তাই কোন ধর্মের উতৎকর্ষ- 

বিচারের সময় তিনি প্রধানত লক্ষা রাখতেন সেটি কতদূর জনকল্যাণের সহায়ক 
হতে পাবে। সিদ্ধান্তটি কিন্ত নূতন নয়; যতদুর জানা যায় এটি সর্বপ্রথম চালু 
করেন কিশোরীাদ মিত্র ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত রামমোহন সংক্রাস্ত তার' 

স্থপরিচিত ইংরেজি নিবন্ধে। তার দৃষ্টিতে রামমোহনকে কোনও সাম্প্রদায়িক 

ধর্মের সঙ্গে জড়িত করে দেখলে তাকে ভুল বোঝা হয়__এমন কি ধর্মের চিরন্তন 
তত্বগুলি সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বাদান্বাদও নিক্ষল ; “41% 
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হা019615...776 28 2০0০০010176 €0 001: 100010016 070101012, 658612- 

09115 ৪ 005০-21115000001501”* বাষমোহনের এই দৃহিভঙ্গীর শ্রেষ্ঠ 

প্রকাশ কিশোরীটাঁদ লক্ষা করেছিলেন তাঁর 'তুহফাঁৎ-উল্-মুওহাহিদিন্'এ বিবৃত 
যুক্তিমূলক সার্বভৌম একেশ্বরবাদের মধ্য । এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পাঁরে 
কিশোরী্টাদের সমকালীন অক্ষয়কুমার দত্ত এবং একাঁলে আবছুল ওয়াছদের 

রচনাতেও অনেকাংশে অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত।” সাম্প্রতিক !কালে 

রামমোহনের ধর্মমত সংক্রান্ত আলোচনাতে এই পুরানো মতটির প্রতি কিছু 
বেশীমাত্রায় প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে অবশ্যই অনেকখানি সত্য আছে 

যাঁর আলোচনা যথাস্থানে করবার প্রায়োজন হবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এ কথাও 

ভুলে গেলে চলবে না যে রামমোহন আদৌ একজন গতীর অধ্যাত্মপ্রত্যয়- 

সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তার প্রথম জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অস্পষ্ট হলেও 
কিংবদন্তী ও তথোর সংযোগে তাঁর সত্তার অঙ্গীভূত অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার স্বরূপটি 
আমাদের কাছে গোপন থাঁকে না। একথা অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ 

'নেই, তিনি জীবনের এই পর্বে পারিবারিক ট্ৰষ্ণবধর্মে একাস্ত বিশ্বাসী ও 
প্রচলিত বৈষ্ণবাচার পালনে নিষ্ঠাবান ছিলেন। মাতৃকুলের প্রভাবে শান্ত 

তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের প্রভাবও হয়তে৷ তাঁর জীবনে এই সময় থেকেই 
সঞ্চারিত। ভাগবতের একটি অধ্যায় সমাঞ্ধ না করে জলগ্রহণ না! করা, বর্ধমান 

'জেলার পরমহংসর নিকট যাতায়াত, তান্ত্রিক পুরশ্চরণ ক্রিয়া পালনে উত্সাহ 

ইত্যাদি টুকরো টুকরে! চিত্র একটি সিদ্ধান্তকে ই নির্দেশ করছে : গতানুগতিক 

ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণের মধোই তিনি সে-সময়ে নিজ ধর্মজিজ্ঞাসার তৃপ্থি-অন্বেষণে 

বত। কিন্তু পূর্বতন বনু ব্যাকুলাত্মার মতই যখন তিনি অভ্যন্ত আচরণের গণ্ডীর 

মধ্যে জিজ্ঞাসার উত্তর পেলেন না তখনই আরম্ভ হল তার নান! ধর্মশাস্ত্র মন্থন ও 

নানা সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগের মাধামে মান্থষের বিচিত্র আধ্যাত্মিক উপলব্ধির 

বাজাপরিক্রমা। রামমোহনের এই অধ্যাত্মচেতনা ও ধর্মজিজ্ঞাসা তার অন্যতম 

'মৌলিক চরিত্রবৈশিষ্টারপে বিশেষ জোরের সঙ্গে প্রচুর তথা ও যুক্তি 
সহকারে প্রতিষ্তিত করেছেন তীর ছুই জীবনীকাঁর নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও 
-কলেট।* পরবর্তী জীবনভাস্তকারগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, 
'বিপিনচন্্র পাল, অজিতকুমার চক্রবর্তী গ্রমূখেরও একই দিদ্ধান্ত। তরুণ বয়স 

থেকেই নানা ধর্মের মূল লত্য অদ্বেষণের মধ্য দিয়ে রামমোহনের একটি উদ্দেশ্যই 
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পরিশ্ফুট, নিজের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসকে একটি বিশুদ্ধ, সার্বভৌম ও যুক্তিসিক্ধ, 
ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। এখানে তিনি ইতিহাসের অপরাপর সাধক ও 

ধর্মজিজ্ঞাথগণেরই সগোত্র,_-সকল বান্থ ভ্থুলতার অন্তরালে উপনিষদের যুগ থেকে 

প্রবাহিত ভারতবর্ষের সর্বংকীর্ণতামুক্ত উদার অধ্যাত্ম-সাধনার ধাবারই অন্তভূক্ত। 
এই সতাটিই আমাদের ধরিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ যখন তিনি বলেন, “এই ছন্বের' 
মাঝখানে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষের! 
এসেছেন বর্তমান যুগে রামমোহন বায় তাদেরই অগ্রণী” ১ বামমোহনের 

সমগ্র জীবনের ধর্মানুশীলন এই সাক্ষ্যই দেয়, ধর্ম তার কাছে বিশ্ুদ্ধ বুদ্ধির স্তরে 

আবদ্ধ বা মাত্র সমাজ-সংস্কারের অন্তন্বরপ ছিল না। তাঁর জীবনে 
'তুহ ফাৎ-উল-মুওহাহিদিন্'এর যুক্তিবাদ কালক্রমে নিজ গুরুত্ব না হাঁরিয়েও, 

অনেকখানি সংশোধিত হয়ে বিভিন্ন শান্ত্রের ও সাধনপদ্ধতির মাধ্যমে অভিব্যক্ত- 

আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের প্রতি অকুত্রিম শ্রদ্ধায় পরিণত হয়েছিল। তিনি জ্ঞান- 

ভক্তি-শ্রদ্ধা-বিশ্বাসমূলক ধর্মজীবন লাভ করেছিলেন। এই একাস্ত ভগবদ্- 
বিশ্বীস ও নির্ভর তীর বহু উক্তিতে পরিস্ফুট। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে চয়ন 
করা যেতে পারে। “বেদাস্তপার'এর ইংবেজি অনুবাদ 18155120107) 04 218 

4১001051061)6 01005 ড50৪170 (১৮১৬ )-এর ভূমিকার উপসংহারে নিজ 

কর্ধ সম্পূর্ন ঈশ্বরকে নিবেদন করে তিনি লিখছেন ; 85 81508 026 
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পাশাপাশি পাঠ কর! যেতে পারে কঠোপনিষদের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় (১৮১৭)' 
যুক্ত সেই প্রার্থনা: “হে অন্তর্ধামিন্ পরমেশ্বর, আমাদিগ্যে আত্মার অন্বেষণ, 
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হুইতে বহিমূ্থ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্থিতীয় অতীল্জরিয় সর্বব্যাপী 
এবং সর্বনিয়স্তা করিয়া ঘুটরূপে আমরণাস্ত জানি এমৎ অনুগ্রহ কর।”১২ 

এ যাচঞ] ব্যাকুলাত্মা সাধকের । ১৬ জুলাই ১৮৩১ তাঁবিখে উইলিয়ম 
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উক্তি ঈশ্বরে সমর্পিতপ্রাণ ভক্তের যিনি সমস্ত দুঃখ ও নিধাতন জিগ্ধ অস্তরে 
মাথায় তুলে নিয়েছেন এই নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে যে ঈশ্বর এ সবের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ 

তাকে আরও বেশী করে নিজের কোলে টেনে নিচ্ছেন। অন্যত্র এক 
কথোপকথন প্রসঙ্গে (১৮৩২) তিনি মানুষের দুর্বলতা সম্পর্কে বলেন, 
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প্রকৃত দীনাত্মার। এমন উদাহরণ আরও অনেক বাড়ানো চলে । উপাসনা ও 
প্রার্থনা রামমোহনের নিতাকর্ষ ছিল এমন নির্ভরযোগ্য দেশী ও বিদেশী 
সমকালীন সাক্ষ্য বর্তমান। তার পরিচারকের উক্তি অনুসারে ঈশ্বর স্মরণ ও 
উপাসনা দিয়ে তার দিন আরম্ভ হত।১ ডেভিড হেয়ারের ভ্রাতুন্ুত্রী 

শ্রীমতী জ্যানেট হেয়ার ইংলগ্ডে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং 
সৃত্যশয্যায় তাকে সেবা করেছিলেন; তার সাক্ষ্যঃ “7 আ23,..7) & 
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স্থতরাঁং রামমোহনের ধর্মচিন্তা ও ধর্মসংস্কারের মূলে একটি বাক্তিগত বিশুদ্ধ 
আধ্যাত্মিক প্রেরণ] সারা জীবন বর্তমান ছিল এটি ধবে নিলে তাঁর 

সংস্কারকসত্তার সামগ্রিক মূলাবিচার সহজ হয়। তার রচনা থেকে কিছু কিছু 
নির্বাচিত অংশের উপর বা একটি কোনও বিশেষ গ্রন্থের উপর নির্ভর করলে 

এ বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্তে কিছুটা অমম্পূর্ণতা ও একদেশদপিতা থেকে 
যাবার সম্ভাবনা । 

যদি রামমোহনের অধ্যাত্ম-জিজ্ঞানা ও তৎসংক্রাস্ত শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন 
কেবলমাত্র এই ব্যক্তিগত সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ থাকত তাহলেও ইতিহাসে 
তার ধর্মচিন্তা ও শান্তব্যাখ্যার মৌলিকতার জন্য তিনি স্থপ্রতিষ্ঠিত হতেন, 
যেমন তার পূর্বে ভারতবর্ষে আরও অনেক মনীষী ও সাধক হয়েছেন। কিন্তু 
এদের সগোত্র হয়েও একটি ক্ষেত্রে ইনি এদের সকলের চেয়ে পৃথক ও 

মৌলিক। এ মৌলিকতার ভিত্তি তার এই প্রত্যয় যে, ধর্ম যেমন একদিকে 
কতকগুলি নিত্য, অপরিবর্তনীয়, দেশকালোত্বীর্ণ তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, তেমনি 
অপরদিকে তার একটি সমাজবদ্ধ বা সামাজিক রূপ আছে); আর এই বিশেষ 
ক্ষেত্রে মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার-অচুষ্ঠান তার সামাজিক সত্তার মতই 
পবিবর্তনশীল এবং সমাজ-বিবর্তনের নিয়মের বারা! শাসিত। ধর্মের সঙ্গে 

সমাজের এই অবিচ্ছেদ্য যোগটি রামমোহন তার অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়নের মাধ্যমে 

পূরণমান্রায় উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সংস্কারের সমস্যাকে সম্পূর্ণ নৃতন দৃষ্টিতে 
পাখা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। সে দৃষ্টি মাত্র ব্যক্তিতেই আবদ্ধ থাকেনি, 
সমট্টিকেও নিজ পরিধিভুক্ত করেছিল। , যে লোকশ্রেয়সের আদর্শ রামমোহনের 

জীবনদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু তার মূল এইখানে । বহুদিন পূর্বে অজিতকুমার চক্রবর্তী 
তার সম্পর্কে যে মৃল্যবান উক্তি করে গেছেন আজও তার যাঁথার্থা অস্বীকার 
করা যায় না £ “রামমোহন বায়ের পূর্বে আমাদের দেশে কোন জ্ঞানী বা সাধক 

ধর্মতত্বের সঙ্গে মমাজতত্বের এমন কি আইন গ্রত্থৃতি লোকবিধিতত্বের এমন ঘে 
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ঘনিষ্ঠ অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে তাহা! বুঝিতে পারেন নাই। সেই জন্য বরাবর 
দেখা যায়, আমাদের দেশের ধর্মপ্রবর্তকগণ সমাজকে কোথাও খাটান নাই $ 

সমাজকে একপাশে ঠেলিয়! রাখিয়া আধ্যাত্মিক সাধনার কৈলাস শিখরে তাহারা 

ভক্তবৃন্দকে লইয়া! গিয়াছেন। রামমোহন রায় যেমন ধর্মের জঙ্গল সাফ করিতে 

লাগিয়! গেলেন, তেমনি সমাজের সঙ্গে ধর্মের সেতু বাধার কাজেও তাহার বিশেষ 

উৎসাহ দেখা গেল। এ একেবারে আধুনিক কালের ভাব ।”১৭ রামমোহনের 

দৃষ্টিভঙ্গীর এই বৈশিষ্ট্যের ফলে দেখ যায়, ধর্মসংস্কার সংক্রান্ত দেশের পূর্বেকার 
প্রচলিত ধারণার সঙ্গে তার ধারণার মৌলিক পার্থক্য বয়ে গেছে। দেশবাসীর 
ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন আনবার চেষ্টা মধ্যযুগের 
জ্ঞানী সাধকর1 যে করেননি তা নয়। তাদের অনেকের দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন- 

দর্শনের মধ্যে উদাঁরত! ও গভীরতারও অভাব ছিলন1। রামমোহনের চিত্ত ষে 

এদের দ্বারা কতকাংশে প্রভাবিত হয়েছিল এমন প্রমাণের অভাব নেই এবং এ 

প্রসঙ্গের আলোচনাও যথাস্থানে প্রয়োজন হবে। কিন্তু রামমোহনের অনন্যতা 

হল ধর্ম ও সমাজের অচ্ছেছ্য যোগ বিষয়ক তার বিদগ্ধ চেতনায় । ধর্মের ক্ষেত্রে 

কোনও পরিবর্তন বলতে তিনি বুঝতেন এক স্থপ্রাচীন অট্রালিকার জোড়াতালি 
দেওয়া, মেরামতী কাজ নয়, হিন্দুধর্মের বহুযুগ সঞ্চিত অসংখ্য কুসংস্কার ও 

অন্ধবিশ্বাসের একটির বা একাধিকের বিচ্ছিন্ন ভাবে উচ্ছেদ নয়; তা যুগপৎ ধর্ম 
ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন যেমনটি ঘটেছিল পাশ্চাত্য রেণেশাস প্রভাবিত 
রিফর্মেশন বা ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে । সমকালীন ইউরোপীয় চিন্তা 

এবং ইউরোপীয় ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি এই বিষয়ে তার চিত্তকে গভীরভাৰে 

আন্দোলিত করেছিল। 

ধর্মসংস্কার বিষয়ে ইউরোপীয় রিফর্মেশন আন্দোলনের পূর্বদৃষ্টাস্ত যে তার 
সামনে বড় হয়েই দেখ! দিয়েছিল তার নিদর্শন আছে। আলেক্জাগ্ডার ডাফের 

জীবনীকার জর্জ শ্মিথের উক্তি অনুসারে রামমোহন কথাপ্রসঙ্গে ডাফের নিকট 
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ইউরোপীয় রিফর্মেশন আন্দোলনের মূল প্রেরণা আধ্যাত্মিক হলেও তার প্রভাব 
ও ফলাফল কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ধর্মজীবনে সীমাবদ্ধ ছিল না। বৃহত্তর 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন এবং রাষ্ট্রবিস্তান এব ছারা গভীরভাবে 

পরিবর্তিত হয়েছিল। অপরপক্ষে বল! যায় নৃতন যুগের সামাজিক ও অথনৈতিক 
পরিবর্তনসমূহের প্রভাব মানুষের ধর্মচিন্তা, ধর্মীচরণ ও ধর্মলংগঠনেরও উত্তরোত্তর 

রূপান্তর ঘটিয়েছিল। পঞ্চদশ-যোঁড়শ শতাব্দীর ইউরোপীয় ধর্মসংস্কার আন্দোলনের 
মধ্যে ধর্মের সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই অঙ্গাঙ্গী সহ্ধটি 
স্থপরিষ্ফুট ; টনীর ভাবষায়--0 1080 09ড1090515 ৮০ 51065, [২০1181018 
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প্রভৃতির গবেষণ1 ইদানীংকালে ইউরোপীয় ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের এই 
বৈশিষ্ট্যের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। সামাজিকভাবে প্রোটেন্টাণ্ট 
খীটধর্ম যে আধুনিক কালে ধনতস্ত্রের সংগঠন এবং অর্থনৈতিক ব্যক্তি- 
শ্বাতন্ত্রাবাদের ভিত্তিস্থাপনের অনুকূল মানসিকতা ও সংস্কারের জন্ম দিয়েছিল 
এ সত্য এখন প্রতিষ্ঠিত। কোনও বন্ধুকে লিখিত ১৮ জানুয়ারী ১৮২৮ তারিখের 
এক পত্রে হিন্দধর্মসংস্কাররূপ সমস্যাটি সম্পর্কে রামমোহনের অনুরূপ সর্বাত্মক: 
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০9200: 1২ সংস্কারক রূপে রামমোহনের আধুনিকতার মৌলিক ভিত্তি 
এইথানে। ধর্মসংস্কার যে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্তরে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণের 
পরিবর্তন নয়, তার যে একটি বৃহত্তর সামাজিক-অর্থ নৈতিক-রাজনৈতিক 

ছুমিকা আছে, রাজনৈতিক শ্বৈরাচার ও সামাজিক শোষণের প্রতিষেধক 
রূপেই যে তার পূর্ণ সার্থকতা এই সত্যের শ্বীকৃতিই তার চিন্তার বৈশিষ্ট্য। 
দস্তরত তার পূর্বে আর কোনও অধাত্মশাদ্বিদ্ ধর্মনায়কের ভাষায় এ তৰ 
এমন স্পষ্ট ও স্থতীক্ষ ভাবে প্রকাশ পায়নি যেমন আমরা লক্ষ্য করি তার এই 
উক্তিতে £ ৮106 90055165 215 1500 10)61615 0622] 006 :810067 

8190 21)01-1610100215 1000060০661) 11061 ৪130 (12121) 0010081- 

০০ 006 ০:10, 060/561) 1050102 200 171056102 2100 760 2212 

18100 8150 10178. 800 100100 2. 1606001017. 019 01) 70850 ৮175 
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3030 91805.” ২১ স্থতরাং রামমোহনের ঈপ্গিত ধঃসংস্কারের তত্বগত ভিত্তিটি 
'ছিল সর্বাত্বক ও বিশ্বজনীন; তার প্রয়োগক্ষেত্র স্ভাবত ছিল ভারতবর্ধীয় 
হিন্দুসমাজ যে সমাজে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যার ইতিহাস, 
সংগঠন ও বিধিব্যবস্থা ছিল শুধু তীর স্থপরিচিত এবং ন্ু-অধিগত নয়, 
তার ব্যক্তিসংস্কারের অঙ্গীভূত; এবং তার ভরসা ছিল উনবিংশ শতাব্দীর 
অধিকাংশ পাশ্চাত্য চিন্তানায়কের মত ইতিহাসের উপর, যেখানে তিনি পাঠ 

করেছিলেন মানবপ্রগতির স্বাক্ষর । কিশোরীাদ মিত্র রামমোহনকে ধর্ম 
জগতের বেস্থামপন্থী' 06511810905 71707910106) আখ্য দিয়ে সাধারণ ভাবে 

সম্ভবত তার সংস্কারকসত্তার এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। রামমোহনের 
বাক্তিগত গভীর ধর্মবিশ্বাসকে উপেক্ষা না করে ও অতিরঞ্চন বাদ দিয়ে যদি 
নিরপেক্ষ ভাবে কিশোরীটাদের সিদ্ধান্ত বিচার করা যায় তাহলে তার 
গ্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব অবশ্থন্বীকার্য। 

বামমোহনের পত্র থেকে উদ্ধৃত ছুটি অংশে যে ইঙ্গিত গ্রকাশিত নেটিকে 
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'অস্ুসরণপূর্বক তথা বিচার করলে দেখা যাবে, সমকালীন ইউবোপীয় রাষ্ট্র ও 
সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণে তার দৃষ্টি গভীরলঞ্চারী। ইউন্বোপীয় ইতিহাস তিনি 
আগ্রহ সহকারে পাঠ করেছিলেন। সম্ভবত তিনিই এধুগের প্রথম শিক্ষিত 
ভারতবাসী যিনি এর রেণেশীস থেকে ফরাসী বিপ্লব পর্ধন্ত কয়েক শতাবী 
ব্যাপী অধ্যায়টির সামাজিক তাৎপর্য পূর্ণমান্রায় উপলব্ধি করেন। এই পর্বেই 
ইউরোপের মধাযুগীয় সামস্ততান্িক আভিজাত্যের ক্রমাবলুণ্তি ও সংগঠিত নৃতন 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্তিরূপে বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্রম-অভ্যুত্খীন। রামমোহন 
এই সর্বতোমুখী সামাজিক পট-পরিবর্তনের এঁতিহাঁসিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কেবল 
যে সচেতন ছিলেন তা নয়--তার কালের সমস্ত রাজনৈতিক, সামাজিক ও 
আধ্যাত্মিক অগ্রগতির তার মতে, এটি ছিল প্রধান উৎস। প্রথম অধ্যায়ে গ্রসঙ্গ- 
ক্রমে উদ্ধৃত বামমোহনগোর্ীর মুখপত্র 9608৪1 [72:810-এর ১৩ জুন ১৮২৯ 

তারিখে সম্পাদকীয় নিবন্ধটিতে এই মনোভাব স্পট প্রতিফলিত।২ৎ দীর্ঘ, 
রচনাটির পুনরুদ্ধাতি নিপ্রয়োজন, কিন্ত বর্তমান গ্রসঙ্গে উক্ত সম্পাদকীয় বক্তব্যকে 
সংক্ষেপে এই ভাবে বিশ্গষণ করলে এর অস্তত্রিহিত তাৎপর্য বোঝা যাবে £ 

(১) গতকয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ও বঙ্গদেশের সর্বত্র অর্থসম্পদের 
প্রচুর বৃদ্ধি লক্ষ্য কর] যাচ্ছে ; (২) অপরাপর কারণের মধ্যে এই সর্বাংসীণ 
বৃদ্ধির তিনটি মৃখ্য কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে : পূর্বাপেক্ষা জমির 
মূল্যবৃদ্ধি; অবাধ বাণিজ্োর প্রচলন; এবং ক্রমশ অধিক সংখ্যায় ইউরোপীয়- 
সমাগম। জমির মূল্যবৃদ্ধির উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গত তিরিশ বৎসর পূর্বে 
কলিকাতায় যে জমির দাম ছিল পনর টাকা, বর্তমানে (১৮২৯) সেই পরিমাণ 
জমির দাম কুড়ি গুধ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে তিনশ টাক1); অনুপাতে ম্ুরীর 

হারও যথেষ্ট বেড়েছে £ (৩) এই ভাবে জমির মূল্যবৃদ্ধি ও সাধারণভাবে মৃল্য- 
মানের উর্ধ্বগামিতার জন্য সমাজে এক নৃতন শ্রেণীর উত্তব হয়েছে পূর্বে যার 
অস্তিত্ব ছিল না। এই নবগঠিত শ্রেণী অভিজাত সমাজ ও সাধারণ দরিদ্র 
মানুষের মধ্যবর্তী এবং এই শ্রেদীভুক্তদের প্রভাব সমাজে ক্রমবর্ধমান । 
উদ্ত নৃতন শ্রেশীয় সংগঠিত হুবার পূর্বে দেশের ধনসম্পদ অয্নসংখ্যক (অভিজাত) 
ব্যক্তির হাতে পুষ্তীভূত 'ছিল, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ তাদেরই উপর 
নির্ভরশীল হয়ে দেহে মনে নিদারুণ দারিক্যের মধ্যে দিন যাপন করত। হিন্দু 

সমাজের লর্ধগ্রাসী নৈতিক অধঃপতনের এটিই ছিল মৃখ্য কারণ; (৪) এই নৃতন 
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মধ্যবর্তী (001101178 ) শ্রেনীর আবির্ভাব এক নবযুগের স্ুচন! করেছে ; কেন 
না ইতিহাসে দেখা যায় যেখানেই এমন এক শ্রেণীর মাম্থষের উদ্ভব হয়েছে 

সেখানেই স্বাধীনতা! (252০7) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; ইংলগ্ডের উদ্দাহরণ নিলে 
দেখা যাবে নর্মান-বিজয়ের পর সেখানেও সমাজ প্রধানত ভূমাধিকারী ও ভূমি 
দাস (3615) এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; কিন্তু টিউডর যুগে এসে ধনবণ্টন 
অপেক্ষাকৃত ধম হল এবং সপ্তদশ শতাব্বীতে এই বাবস্থা আরও অগ্রসর হওয়ায় 
অলিভার ক্রমওয়েল যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করলেন তা! পৃথিবীর সমীহ।|ও শ্রদ্ধা 
অর্জন করল; সমাজে ছুটি মাত্র শ্রেণী থাকার বিড়ম্বন! ষে কি তার উদাহরণ 
স্পেন, যেখানে বিত্তশালী সম্প্রদায় উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোনও ভূমিকা গ্রহণ না' 
করে স্বচ্ছন্দ আলম্তে দিন কাটায়_-এবং পোলাও, যেখানে ভূমিদাসরূপে জমির 
সঙ্গে ককদেরও ক্রয়-বিক্রয় কর] হয়। এই জাতীয় বহু এতিহাসিক উদাহরণ 

আমাদের সামনে থাকায় ধরে নেওয়া অন্যায় হবে না, বঙ্গদেশে সাম্প্রতিক কালে 

এই মধ্যবর্তী শ্রেণীর উদ্ভব দেশের পক্ষে সর্বাধিক আশার কথা ।, প্রথম অধ্যায়ে 

প্রসঙ্গত বলেছি, এই নিবন্ধ রামমোহনের নিজন্ব রচন1 কি ন! বল! কঠিন তবে 
এটি যে তার এবং তার অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর মতামত প্রতিফলিত করছে এতে সন্দেহ 

নেই । চতুর্ভাধী 76782177678] আদিতে ছিল একাস্ত ভাবেই রামমোহন- 

মণ্ডলীর মুখপত্র। উক্ত রচনাটি ইউরোপের আধুনিককালীন সামাজিক 
রূপাস্তরের তাৎপর্ধ বিশ্লেষণে যেমন যথার্থ, রামমোহন নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীর 

-স্কারচিস্তার উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিত নির্দেশেও তেমনি সার্থক। বোঝা যাচ্ছে, 

রামমোহন ধর্ম বা সমাজ সংস্কারকে বিচ্ছিন্ন বা শৌখিন ব্যক্তিগত পুণ্যক রূপে 
কল্পনা করেন নি; তাঁর এবং তদীয় অনুবন্তিগণের মতে, পাশ্চাত্য সংঘাতজনিত 

নৃতন ধনব্টন ব্যবস্থা স্থচিত হওয়ার ফলে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
কাঠামোতে যে রূপাস্তর ঘটছে সেই অনিবার্ধ পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম ও লোকব্যবহার- 

সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণাগুলিরও পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন । কেন ন৷ নৃতন 

সমাজবিন্যাসের ফলে যে শ্রেণী ক্রমশ সংগঠিত হচ্ছে ও প্রাধান্ত লাভ করছে 
তা উত্তরোত্তর কামনা! করবে সর্বক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতা । ইতিহাসের 
সাক্ষ্য এই | এই বন্ধনমুক্তির আন্দোলন থেকেই আসবে অবশ্থস্ভাবী সংক্কার- 

আন্দোলন এবং তাঁর নেতৃত্ব থাকবে এই নবোখিত শ্রেণীর হাতে। .এই 
বিশ্লেষণ থেকে রামমোহনের সংস্কার-চেতনার দুটি লক্ষণ পরিষ্ফুট হয় : প্রথমত 
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সংস্কার মূলত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা রূপে কল্পিত নয়, সামাজিক পট- 

পরিবর্তনের সঙ্গে এর অঙ্গাঙ্গী সন্বন্ধ আছে; দ্বিতীয়ত পাশ্চাত্য চিস্তালন্ধ 
এঁতিহাঁসিক তৃষ্টি দ্বারা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ধর্ম, সমাজ বা রাষ্ট্র-এগুলি 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়-_-অতি ঘনিষ্ঠ স্থত্রে আবদ্ধ এবং সেই কারণেই ধর্মসংস্কার 

সমাঁজসংস্কার এবং রাস্ত্রীয় পরিবর্তনও একস্ত্রে বাঁধা; একটিকে বাদ দিয়ে 

অপরটির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। লোক-কল্যাণের আদর্শ ভারতবর্ষে প্রাচীন বা 
মধ্যযুগে যে না ছিল এমন নয়। কিন্তু সেই বাক্তিগত পধায়ে দানপুণ্োর 
আদর্শের সঙ্গে এই নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থকা লক্ষ্য করবার মত। 

প্রথম অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, উত্তরকালে মাকৃম ও এঙ্গেল্স 
ইতিহানে বুর্জোয়া! শ্রেণীর ভূমিক1 সম্পর্কে এঁতিহাসিক বিঙ্লেষণের মাধ্যমে যে 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন রামমোহন গোর মুখপত্র 9708৪] [761810 এর 
পূর্বকথিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে প্রকাশিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তার অংশত 
সিদ্ধাস্তগত সাদৃশ্ক আছে। পাশ্চাত্য সংস্পর্শে ভারতবর্ষের সামাজিক- 
"অর্থনৈতিক রাষ্ীয় রূপাস্তর তরাম্থিত হয়ে দেশ দ্রুত মধ্য থেকে আধুনিক যুগে 

উত্তীর্ণ হবে এই বিশ্বাসই রামমোহন ও বঙ্গীয় রেণেশাসের পরবর্তা নায়কগণের 
মনোভাবকে সাময়িক ভাবে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অন্থকূল করেছিল এতেও 
সন্দেহ নেই।২৪ এ বিষয় মার্কসের চিস্তাস্থত্রকে যদি আরও কিছুদূর অনুসরণ 
করা যায় তা হলে দেখতে পাব তিনি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ভূমিক! সম্পর্কে 
প্রায় রামমোৌহনের সঙ্গে এক স্থরেই কথা বলেছেন £ *[,0)£12150 1015 0০৩ 
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৬৬55০ আঅ0110 1৭৫ মার্ক সের এই বচনা ১৮৫৩ জালের । তাক 

বক্তবা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় £ (১) তিনি ভারতীয় সভাতাকে মূলত হিন্ু 
সভ্যতা বলেই ধরে নিয়েছেন; তার মতে পূর্বে আরব, তুর্ক, মুঘল প্রতৃতি ক 
সব গোষ্ঠী বিজেতারূপে ভারতে প্রবেশ করেছে তারা মকলেই ছিল সত্যভাক্ট 
ভারতীয়দের ( তথা হিন্বুদের ) চেয়ে নিকৃষ্ট এবং সেই কারণে হিন্দু সভ্যতার 
গ্রভাব তাদের গ্রাস করেছে; ইংরেজরাই ইতিহাসে প্রথম ভারত-আক্রমণকারী 

যাদের সভ্যতা ভারতীয়দের ( তথ! হিন্দুদের ) থেকে শ্রেষ্ঠ । আধুনিক ভারত- 
ইতিহাসে ইংরেজ শাসনের ছুই তৃমিক1_-একটি পূর্ণমাত্রায় ধংসকারীর এবং 

শোষকের ; অপরটি নবজাগরণ ও সমাজবিপ্রব (16861768010), ৪০০৪] | 

26901901092) আনয়নকারীর £ (২) এই হিতীয় ভূমিকার যে কয়েকটি লক্ষ 

মার্কস নির্দেশ করেছেন তা! এই £ ব্রিটিশ শাসনাধীনে স্থাপিত ভারতের বারী 
এঁকা; ব্রিটিশ শিক্ষাধীনে গঠিত পাশ্চাত্য রণকৌশলে অভ্যন্ত ভারতীয় দৈ্ত- 
বাহিনী; মৃজ্াযস্ত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা; চিরস্থায়ী ও বাইয়ৎওয়াবী ভূমিব্যবস্থা) 

যেগুলি প্রজাশোষণমূলক হলেও জমিতে ব্যক্তিগত মালেকানার শ্ুচনা 

করেছিল পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে এবং শালনতন্্রে শিক্ষিত ( হিনু) মধাবিত 
শ্রেণীর উদ্ভব ; রেলপথ বান্পীয় জাহাজ টেলিগ্রাম ইত্যাদির প্রবর্তনের ফলে 
দেশের অত্যন্তবীণ ও আতর্জাতিক যোগাযোগব্যবস্থার অতৃতপূর্ব উন্নতি । 

তব 



এই বিঙ্লেষণের ভিত্তিতে মার্ক সের সিদ্ধাস্ত,_ ইংরেজ পনিবেশিক সাম্রাজাবাদ 
তার নিম্মম শোষণ ও লুঠন সত্বেও আধুনিক যুগে ভারতবর্ষে ধনতান্ত্রিক সমাজ- 

বিপ্লব আনয়নে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। রামমোহন ও তার অন্থবর্তিগণ 
১৮২৯ সালে তাদের মৃখপত্রে নিজস্ব ভাষায় সংক্ষেপে প্রায় একই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছিলেন। সে-সময়ে রেলপথ টেলিগ্রাম ইত্যাদি প্রবর্তিত হয় নি 

তাই তাদের পক্ষে নে-সবের উল্লেখ সম্ভব ছিল না। তা! ভিন্ন পার্থক্য মাত্র 
একটি জায়গায় এবং তা ব্যক্তিগত। জড়বাদী মার্কস এই রূপাস্তরকে স্বভাবত 
দেখেছেন ইতিহালের এক অচেতন অথচ অমোঘ প্রক্রিয়ারূপে ; তায মতে 
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5৪ 16০০1501019 | ঈশ্বরবিশ্বাসী রামমোহন ভারতে ইংবেজ বাজৰ্্ স্থাপনের 

অধ্যে অনুভব করেছেন ইতিহাসে বিধাতার মঙ্গল অভিপ্রায়ের সিদ্ধি।২* ইংরেজ 

শাসনকে যে তখনকার মত রামমোহন ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গলজনক 

জ্ঞান করেছিলেন তার মূলে ছিল এই দৃষ্টি। নতুবা, ভারতের ইংরেজ রাজত্বের 
অন্ধকার দিকটি সম্পর্কে তার চেতনার অভাব ছিল না। এ বিষয়ে রামমোহনের 
সন জানবার সুযোগ ধার্দের সর্বাধিক ছিল তাদের অন্থতম উইলিয়ম এযাডামের 
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£০৮1:01061765 1২৭ ভবিষ্যতে ভারত ইংরেজ শাসনমুক্ত হয়ে স্বাধীন হবে 

এমন কল্পনাও যে ভার মনে ছিল প্রথম অধ্যায়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে তা 

দেখা গেছে ।২৮ 

ধর্মসংস্কারকে রামমোহন এই ভাবে একটি সামগ্রিক পরিবর্তনের 
পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পেরেছিলেন বলেই তার চিন্তায় ধর্মসংস্কার সামাজিক ও 

পরোক্ষত বাষ্্ীয় পরিবর্তনের সঙ্গে এক ্যত্রে বাধা ৷ কিস্ত ইউরোপীয় ইতিহাসের 

নছিরে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সবিস্তীর্ণ অধায়ন ও তীক্ষু বিঙ্গেষণী বুদ্ধির 
পরিচায়ক হলেও এর একটি বিপদ আছে। এরকম ক্ষেত্রে অনেক সময় 

ক দেশের সমাজ-বিবর্তনের সুব্রগুলিকে নির্বিচারে অপর কোনও দেশের 
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সমাজ-সভ্যতার ক্রম-অভিব্যক্তির খ্বরূপ নির্ণয়ের উদ্দেস্টে প্রয়োগ করবার 

প্রলোভন দুর্বার হয়ে উঠতে পারে। প্রতিটি দেশের সভাতার ও তংলালিত 
সমাজের কতকগুল সম্পূর্ণ নিজন্ব দেশকালগত উপাদান থাকে। এগুলি 
অনিবার্ধভাবেই পরিবেশের মৌলিক প্রতেদ ঘটায়। এক দেশের সামাজিক 
ইতিহাস সেই কারণেই দেশাস্তরের সামাজিক ইতিহাসের অবিকল প্রতিরূপ 
হতে পারে না। জীবনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসাধনার ফলে ভারতীয় ইতিহাস 

ও সভাতার অন্তঃগ্রককতির যে প্রগাঢ় পরিচয় রামমোহন লাভ করেছিলেন তা 

তাকে এই জাতীয় প্রমাদ থেকে রক্ষা করেছে। সমাজ-বিবর্তনের সামান্ত- 

লক্ষণগুলিকে মোটামুটি শ্বীকার করলেও তিনি ইউরোপীয় ইতিহাসের সমগ্র 

কাঠামোটিকে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় পরিবেশে স্থাপন করবার প্রচেষ্টা করেন 
নি। আমরা দেখেছি পাশ্চাতা বিদ্যায় শিক্ষিত হবার পূর্বেই ভারতবর্ষীয় 

ও ইসলামীয় জ্ঞানরাঁজোর উত্তরাধিকার তিনি অর্জন করেছিলেন। হ্বদেশের 
লৌকিক সংস্কৃতি ও লোকব্যবহারের সঙ্ষেও তার যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। 

এর ফলে ভারতীয় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চিন্তা ও জীবনচর্যার শক্তি ও মহত্ব 
সম্পর্কে যেমন তিনি সচেতন ছিলেন, তেমনি তাঁর দোষ-ক্রটি-দূর্বলতার 
'দিকটিও তার অজানা ছিলনা। বস্তত তার মানস পাশ্চাত্য চিন্তান্ত্রোতে 
উত্তমরূপে নিষণাঁত হুবার পূর্বেই ধর্মীয় ও সামাদিক প্রশ্নে তিনি ধর্মসংস্কার 

সম্প্কিত তার সুপরিচিত সিদ্বান্তগুলিতে ( যথা একেস্বরবাদ, প্রতিমাপূজার 
অযৌক্তিকতা ইত্যাদি ) উপনীত হয়েছিলেন, এমন ভাবলে খুব ভুল হবেনা । 

'তুহ ফাৎ-উল-মুওহাহিদিন ( ১৮০৩-০৪ ) বা 'বেদাস্ত-গ্রন্থ' ( ১৮১৫ ) তে তাকে 

'আবিফার করা যায় একজন সনাতন পদ্ধতিতে শিক্ষিত স্থপপ্ডিত শান্কার ও 

নিপুণ তাক্কিকরূপে যিনি পূর্ণমান্রায় এতিহাগত প্রণালীতে শান্বব্যাখ্যায় নিধুক্ত, 
অথচ নান! দিক থেকে তার ব্যাখ্যা, তর্কপদ্ধতি ও সিদ্ধাস্ত মৌলিক, প্রচলিত 
সংস্কার বিরোধী, স্থানে স্থানে বিপ্রবী । পাশ্চাত্য ভাবধার] রামমোহনের চিস্তকে 

সমৃদ্ধ করেছিল তার পূর্বগঠিত মতামতগুলি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার ফল- 
স্বরূপ সংশোধিত, মাজিত ও দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছিল একথা অবশ্ঠ- 
শ্বীকার্ধ। পাশ্চাত্য বিষ্যান্থণীলনের ফলেই রামমোহন জীবনের শেষ পর্ব পর্যস্ত 

তার জানরাজ্যের ও সত্যান্থসন্ধানের পরিধি ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছিলেন এতেও 

কোনও সন্দেহ নেই। সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত রামমোহনের ভূরিতঙ্গীর 
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বৈশিষ্ট্য এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানবাজ্যে তার মানস বিবর্তনের ক্রমগুলিকে হকি 
আমর! মনে রাখি তা হলেই তার পরিণত ধর্মচিন্তা এবং সেই আধারে বিবত্তিত 
সমাজ ও বাষ্ট্রচিন্তার প্রকৃতি বোবা সহজ হয়। 

ইতিহাসে ধার সংস্কারের মাধ্যমে কোনও একটি ভাবধারা বা! প্রতিষ্ঠানকে 
নৃতন পথে অগ্রসর করার ভূমিকা নিয়ে থাকেন তারা সর্বদা এবং সর্বতঅ এঁতিহ্থের 
উপর লমধিক গুরুত্ব দেন। এই মনোবৃত্িকে সংস্কারকচরিত্রের সামান্- 

লক্ষণ বলা যেতে পারে। তাদের মোটামুটি বলবার কথা এই ; আমর সম্প্রাতি 
ঘা গড়তে যাচ্ছি তা প্রন্কতপক্ষে নৃতন কিছু নয়, আমাদের লক্ষ্য প্রাসঙ্গিক 
মূল বস্ত বা প্রতায়টিকেই যুগসঞ্চিত আবর্জনা থেকে মৃক্ত করে বিশুদ্বরপে 
গ্রতিষ্িত করা । আসলে সংস্কারকর্ম পূর্ণমাঞ্জায় নবীকরণ নম্ন, এর মূলে সর্বত্ 
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রাসেলের বিঙ্গেষণের মধ্যে অনেকখানি সত্য থাকলেও, সম্ভবত একটু 
অতিরঞ্জনও আছে। ধর্মসংস্কারকগণ এঁতিস্কের যূলান্ুসন্ধানী হয়ে মাধারণত 
পশ্চাদবলোকন করে থাকেন বটে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে ধর্মের বিশ্তুদ্ধ আদিরূপ সম্পর্কে 

তাদের ধারণা কল্পনাভিত্তিক নয়। বিশেষভ আধুনিক যুগে যখন ইতিহাস 
পুনরুদ্ধারের ৰা শাঙ্ব্যাখ্যার সুশৃঙ্খল যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, অতীত 
সম্পর্কে নিজ প্রতায়কে বুদ্ধিশাসিত না কবে তাদের উপায় নেই। তবেষে 

অত্তীত এঁতিছ্বোর প্রতি আধুনিক প্রগতিকামী সংস্কারকগণেরও এত মনোযোগ 
দিতে হয় তার সপ্ভবত অন্য কারণ আছে। ইতিহাসে মূল্যবোধের অগ্রগতি 

জৈব বিবর্তনের স্থত্র মেনে চলে না'। ধর্মবাজো প্রা দেখা যায় অতীতে কোন 

রষ্টা বা ধর্মগুক বিচশধ দেশে ও কালে আত্মোপলব্ক কোনও বিশেষ তত্ব 
প্রতিষ্ঠা কৰে গেলেন' ষেটি দেশকালোত্তীর্ণ নিতা সত্যের কোঠায় পড়ে । এই 
তকে কে করে এক বিশেষ: ধর্মসন্প্রদায় ও ধর্ষসংগঠনের জন্ম হল। কালমন্ছমে 

উদ্ত ধর্ণসন্প্রদায়ের ইতিহাসে কেন্ত্রীয় মূল সতাটি নানা! কারণে (যার মধ্য 
পারমার্থিক ছাড়াও সামাজিক, অর্থ নৈতিক, রাষ্ট্রীয় পরিবেশগত কারণের প্রা 
থাকবে ) অনিবার্ধভাবে পরিবর্তিত ও নানা সংস্কারের বোঝায় ভারাক্রান্ত 

হাবে। শেষ পর্থস্ত এমন সময় আসবে ধখন সেই ধর্ম তার অন্তর্নিহিত জীবনী- 
শক্তি হারাবে ও সেই সম্প্রদায় ক্রমশ সম্পূর্ণ জড়ীভূত অবস্থা প্রাঙ্ত ₹বে। 
এক্ষেত্রে উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার করলে দেখা যাঁবে উক্ত সম্প্রদার বা জাতি 

বাগোষ্ী আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তার আদি মূল্যকোধ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং 

সেটিকে আচ্ছন্ন করে কালক্রমে যে-সব. আচার, অনুষ্ঠান, কুসংস্কার মাথা তুলেছে 
সেগুলিই ধর্মজীবনে তার প্রধান অবলগ্বন হয়ে জাতীক্ষ*' জীবনকে অচলায়তনে' 

পরিণত করেছে। প্রকৃত ভবিব্্দ,ষ্টা সংস্কারক এমনই সন্ধিক্ষণে নিযুক্ত হন 
ধর্ষের সেই অস্তর্সিহিত যৃল্যবোধটিকে উদ্ধার করতে । এখানে এঁতিহা বিশ্বেষণ 

ও পশ্চাদবপোকন ছাড়া তার উপায় নেই। কিন্তু এইটুকুতেই তার 
কর্তব্য শেষ হয় না। জীবজগৎ এতদিনে ধর্মের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অনেক 
এগিয়ে গেছে । ভাই শান্্ ও এতিহা মন্থন করে আবিষ্কৃত চিরায়ত 
মূাকোঁধটির নবযুগপরিবেশের সঙ্কে সামঞন্ত রক্ষাপূর্বক পুনঃপ্রতিষ্ঠাপনই হয় ভার 
গ্রধান লক্ষ মূল আধান্মিক প্রত্যয় অনুপ্রানিত তবিস্ুৎমুখখী নূতন জীরন- 
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দর্শন গড়বার প্রেরণ! সঞ্চার করাটাই তাঁর এঁতিহাসিক ভূমিকার গুরুত্বপূর্ণ 
দিক। সর্বাংশে ধার মন অতীতচারী তাকে সেই জন্যই প্ররুত অর্থে সংস্কারক 
বলা চলে না। বাঁমযোহনের সংস্কারকর্ম এই অর্থে £৪৩1%81180) ছিলনা, বেদ- 

উপনিষদের ধর্মের প্রাচীন পরিবেশগত কাঠামোটিকে বা অতীতের কোনও 
কন্পিত হ্বর্ণযুগকে তিনি পুনকজ্জীবিত করতে চান নি। ইউঝোপীয় ইতিহাসের 
অনুশীলনের ফলে আধুনিক জীবনচর্যার পশ্চাতে যে সামাজিক শক্তি ক্রিয়াশীল 

তার হ্বরূপ তিনি আবিফার করেন। অপর দিকে দেখা যায় ভারতীয় 
'অধ্যাত্ববাদ ও জীবনচর্ধা তার কাছে পুঁথিগত তত্বমাত্র নয়, সামগ্রিক 
'সীবনবোধেরই অঙ্গীভূত। একযোগে হিন্দু, মুসলমান, ইহ্দী, খ্রীষ্টান এই চার 
ধর্মের শানে ও এতিহে তার মত পণ্ডিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তি সেকালে বিরল। 
সমস্ত বিচার-বিতর্কের মধ্যে তিনি এই এতিহাপুঞ্ককে যথোচিত গুরুত্ব ও মর্যাদা 

দিতে ভোলেন নি_এমনকি যেখানে তিনি এর সমালোচনায় মুখর এবং বর্জনে 
দ্বিধাহীন, সেখানেও নয়। সেইকারণে ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে অবলঙ্িত তাবু 

পদ্ধতির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল ধর্মের পরম্পরাগত এঁতিহ্ বি্লেষণ করে তান 
'স্তর্সিহিত মূল সত্যে গিয়ে পৌছানো। এই পশ্চাদৃষ্টি ছার! তিনি বর্বক্ষেত্র 
ধর্মে আদি বিশুদ্ধ প্রতি থেকে তার উত্তরকালীন অর্বাচীন রূপকে পৃথক 

কবেছেন। কিন্তু এই বিশুদ্ধ রূপটিকে আবিষ্কার করলেও তার সমকালীন 
€দেশকালগত অতীত পরিবেশকে পুনরুজ্জীবিত করবার অসম্ভব ও হান্তকর 
প্রয়াস তিনি কর্দাপি করেন নি। নবযুগের নৃতন সামাজিক আদর্শের সঙ্গে 

তাঁকে সমস্থিত করে তদ্ভিত্তিক যুগোপযোগী নৃতন জীবনদর্শনের স্থচন| করতে 

€চেয়েছেন। সংস্কারক হিপাবে তার দৃষ্টি অতীতে নয় ভবিষ্যতে নিবন্ধ। 
তার সংস্কারপ্রচেষ্টা বিশ্ুদ্বীকরণ ও নবীকরণ-_-এই উভয় প্রক্রিয়ার এক 
সসমন্থয়। 

এই ভবিষ্যৎমুখী সংস্কার সাধনের জন্য পশ্চাদবলোকন করে ধর্মের মূলাস্থ- 
সন্ধানের প্রয়াম সর্বপ্রথম লক্ষা করা যায় “তুহফাৎ-উল-মৃওহাহিদিন্* ( ১৮*৩- 

১৮০৪ )এ। এই গ্রন্থ ইসলামীয় বিদ্যার ভিত্তিতে বচিত এবং এটির রচনাকাল 

পর্বস্ত ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান বা ইতিহাস রামমোহনের চিত্তকে যথেষ্ট 
প্রভাবিত করেনি। প্রচলিত ধর্মগুলি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে এখানে 

সামমোহন দেখেছেন সাধারণ ভাবে আন্তিক ধর্ম গুলির অন্তনিহিত ছুটি মাত্র 
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মূল প্রতায়কে গ্রহণ কর! চলে- ঈশ্বরবিশ্বাস ও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস; কিন্তু 
প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্মসমূহ পরবর্তাকালের যুগসঞ্চিত অন্ধবিশ্বাস গ্রত্যাদেশবাদ, 
কুসংস্কার, শোষণমূলক পুরোহিততন্ত্র প্রভৃতির সংস্পর্শে আবিল এবং সেই হেতু 

মিথ্যা ও বর্জনীয় ।৩* উত্তরজীবনে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি সংক্রান্ত 'তৃহফাৎএ 
অভিব্যক্ত কোনও কোনও সিদ্ধান্ত তিনি কিছু পরিমাণে সংশোধন করলেও 

এই মৌলিক সংস্কাবদৃষ্টির পরিবর্তন করেন নি। ইংলগ্ডে অতিবাহিত জীবনের 
অস্তিম পর্বে লিখিত সুপরিচিত আত্মজীবনীমূলক পত্রে হিন্দুধর্মবিষয়ক তার 
উক্তিটি এই প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ £ ৮06 £:00180 13101) ] 09০01 10811 
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তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বামমোহনের শান্ত্রালোচনার ধারাটিকে যে ভাবে 
বিশ্লেষণ কর] হয়েছে তা অন্ুরণ করলে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে।, 

প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্যস্ত বেদ-বেদীস্ত-পুরাণ-তন্ত্র বাহিত হি 
্রহ্ববিদ্ার এতিহথ বিশ্লেষণ করে এর মূল বিশুদ্বরূপটি সমকালীন ব্যক্তি ও সমাজ 
জীবনে প্রতিষ্ঠা করাই তার লক্ষ্য। সংস্কার সংক্রান্ত এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী সর্বপ্রথম 
তিনি কোন স্ুক্রে লাভ কবেছিলেন, এ প্রশ্্রের উত্তরে সঙ্গত ভাবেই অনুমান 

করা যায় - তার প্রেরণার পশ্চাতে ছিল, ইসলামের মুওহাহিদিন (বা ওয় হাবি ), 
সম্প্রদায়ের ইতিহাস পর্যালোৌচন1। ইসলামের ইতিহাসে এই সম্প্রদায়ের 

গোড়াপত্তন. একাদশ-ত্বাদশ শতাবীতে ; উগ্র পুনরুজ্জীবন অষ্টাদশ শতাবীর 
মধ্যভাগে ।৩ এদের আদর্শ ছিল ইললামকে যুগসঞ্চিত অর্বাচীন আচার- 

অনুষ্ঠান ও সংস্কার থেকে মুক্ত করে আদি বিশুদ্ধ রূপে ব্যক্তিজীবনে লমাজে ও 
রাষ্ট্রে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এই সম্প্রদায়ের উগ্র অসহিষ্ণু, সংকীণ সাশ্প্রদায়িক 
পুনকজ্জীবনবাদী মনোভাৰ অবশ্তই রামমোহনের অনুমোদন পায়নি । বস্তত, 
তৃহফাৎ্এর যুগ থেকেই ইসলাম সম্পর্কে অনেক ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল হলেও এর 
পরমত অসহিষ্ুণত! সম্পর্কে তিনি প্রকাস্তে আপত্তি জানিয়ে এসেছেন।*০ কিন্ত 

মুওহাহিদিন সম্প্রদায়ের ধর্মকে অর্বাচীন. সংস্কার থেকে মুক্ত করে তার ভিত্তি- 
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স্বরূপ আদি মৃল্যবোধটিতে ফিরে যাওয়ার মনোভাব যে অন্তত সংক্কারগ্রপালী 
হিসাবে ইসলামশান্তরজ্ঞজ রামমোহনকে প্রভাবিত করে থাকৰে এতে আশ্চর্য 
কিছুই নেই। এর পর আসে ইউরোপীয় রিফর্ষেশন বা খ্রীটধর্মসংস্কার 
আন্দোলনের অনুপ্রেরণার প্রশ্ন । পাদ্রী ডাফের নিকট রামষোহুনের উদ্ধি- 

সংক্রান্ত জর্জ শ্মিথের প্রতিবেদন যদ্দি যথার্থ হয় তাহলে মানতে হবে ইউন্বোপীয় 

সংস্কার আন্দোলনের আদর্শ রামমোহনের চিত্তের সচেতন স্তরে জাগ্রত ছিল। 

ইউরোপীয় রেণেশীস-সস্কতি এবং গ্রীষটধর্ম ও সংঘের ইতিহাসের রামমোহনের 

ন্যায় আগ্রহী পাঠকের পক্ষে তা একান্ত স্বাভাবিক। ইউ প্রীর্ম- 

সংস্কারকগণ যে অনেকাংশে ধর্মশোধনে পূর্ব-বণিত বিশুদ্ধিমার্গ অবলম্বন 
করেছিলেন এটি তার দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার সম্ভাবন। ছিল না। বস্তত তার শ্রীষ্টের 
উপদেশ সংকলন বা মিশনারীদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের মধ্যে একটি উদ্দেশ্যই 

পরিম্ফুট ঃ নেটি হল উত্তরকালে গখ্রীষটধর্মে প্রবিষ্ট নান! ছূর্বোধ্য তত্ব ও সংস্কারের 
কুহেলীজাল থেকে যৃক্ত করে গ্রীষ্টের বিশুদ্ধ উদার গভীর ও সর্বজনীন 
শিক্ষাসমুচ্চয়কে লোকসমাজে স্থাপন । একই পদ্ধতি এখানেও কার্ধকরী। ইললাম 

ও হিন্দুশাঘ্ে রামামাহনের পূর্বাজিত অধিকারের কথ! মনে রাখলে এক্ষেত্রেও 
ধরে নিতে হবে তিনি এই বিশিষ্ট সংস্কারপ্রণালী অবলম্বন করতে উদ্ম্ধ 

হয়েছিলেন সর্বপ্রথম ইসলামীয় প্রভাবে এবং এটিকে স্বপ্রথম প্রয়োগ করেছিলেন 

সাধারণভাবে 'তুহ্ফাৎ, গ্রন্থে ও পরবর্তা স্তরে হিন্দুশান্রালোচনায়। এই 
পূর্নাধিগত পদ্ধতি আরও দৃ়ীক্কুত ও মাজিত হয়েছিল ইউরোপীয় সংস্কার্- 
আন্দোলনের অচ্কপ্রেরণায় | ইছদী ধর্মশান্েও রামমোহন বুাৎপন্ন ছিলেন। ভার 
সমকালে জাধান ইচ্্দী ধর্নেতা ডেভিড জীভলাণ্ডের (১৭৫৬-১৮-৩৪ ) 

কর্তৃক ইহুঘী ধর্মসংস্কারের যে সুচন] হয়ণজ তার সঙ্গে তার কোনও মোগ স্থাপিত 

ছন্সেছিল কি ন1 জান? যায় নি। 

ধর্মের সন্কে সমাজের অচ্ছেন্চ যোগ রাষমোছন উপলব্ধি করেছিলেন বলে 

তার সমাজ সংস্কারের পরিকল্পনা ত্বভাবত ধর্ষাশীয়ী। এই মৃষ্টিন্্লী ভারতবর্ধের 
মত দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল, কেননা ভাৰতীয় হিন্দু লত্যতায় খর্ম- 

চিন্তার অঙ্গে সামাজিক বিকাশের যোগ অতি নিবিড়। খ্মচ্সঙ্ধান করলে দেখা 
ঘাবে ধর্মচিন্ভার ক্ষেতে পরদ্পত্বাগত এঁতিছোৰ রিচারভিদ্িক য়ে পন্চাদ- 
বলোকনপদ্ধতি তিনি অবলশ্বন করেছেন সন্গাজসংক্কারেয ক্ষেঞ্জেও ভাব ফ্যতিক্রম 
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হয়নি। এ বিষয়ে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত তার সভীদাহ সংকান্ত 

শান্ালোচন! । এ ক্ষেত্রে তার বিচারগ্রস্থগুলিতে তিনি প্রচলিত শ্বতিবচন ও 

লোকবাবহারের উপযুক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন মতীদাহ প্রথার পশ্চাতে 
প্রকৃত শান্ত্রসমর্থন নেই। এজন্য তাঁকে কালন্রোতে উজান বেয়ে পৌঁছাতে 

হয়েছিল প্রচলিত ধর্মশান্্গুলির মধ্যে প্রাচীনতম মন্সংহিতাতে ; খণ্ডন করতে 
হয়েছিল প্রাসঙ্গিক খখেদবাক্যের প্রচলিত ব্যাখা ও স্থাপন করতে হয়েছিল 

এটির সতীদাহনিরপেক্ষ তাৎপর্য ; কাম্য কর্মের উপর নিষ্কাম কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব 

স্বাপনের উদ্দেস্তে ছারম্থ হতে হয়েছিল প্রাচীন স্থতি-পুরাঁণ ছাড়াও শ্রুতি- 

প্রমাণের অর্থাৎ, বেদ-উপনিষদ্-গীতার ; এবং নতীদ্বাহসমর্থক কিছু কিছু 

প্রচলিত শান্ত্রবাক্যের অর্বাচীনত্ব প্রমাণেও হতে হয়েছিল তৎপর। কিন্ত 
এখানেই শেষ নয়। বামমোহনের সমাজদৃঠি এক্ষেত্রে আরও গভীরগামী। 
তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, প্রাচীন হিন্দু স্বতিকারগণ ( যেমন, যাঁজবন্ধ্য, কাত্যায়ন, 
নারদ, বিষু, বৃহস্পতি, ব্যাস প্রভৃতি ) নারীর ( কন্তা এবং পত্বীর ) সম্পত্তিতে 
উত্তরাধিকার স্বীকার করেছিলেন; কিন্তু পরবর্তাকালের টীকাকর্তা ও 

নিবন্ধকারগণ ( রাষমোহনের বর্ণনায়-0)6 03091211)5) সেই অধিকার থেকে 

হিন্দুনারীকে বঞ্চিত করেছেন। এর ফলে বর্তমান সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর 

সংসারের এককালীন কত্রণ বিধবা! পত্তীকে সম্পূর্ণ পুত্র ও পুত্রবধূর উপর নির্ভরশীল 
হতে হয়; বহুবিবাহপ্রথার জন্য বিশেষত কুলীন সমাজে প্রচলিত একপুকুযের 
অসংখ্যপত্বীত্বহেতু এই অসহায় পরনির্ভরশীলাদের সংখ্যা এ দেশে প্রচুর । 
পুত্র, পুন্রবধূদের ( ক্ষেত্রৰিশেষে সৎপুত্রবধূদের ) লাঞছন1 গঞ্জন। ও উৎপীড়ন সহ্য 
করে এদের দিন কাটে । এই অবস্থায় এদের সামনে তিনটি পথ খোলা পাকে £ 
(১) নমস্ত অত্যাচার স্হা করে নীরবে ক্রীতদ্বাসীর (৪৪ 61306 ৪126 £০ 

903618) জীরন ঘাপন; (২) পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করা; (৩) স্বামীর চিতায় 

স্বাজবরিস্জন । তৃতীয় পথটিই তারা অধ্নিকাংশ সময় বেছে নেন: [৫ $8 
1500 1000 £611510115 07610305085 ৪20 62105 10001658550108 0115, 

086 [1000 যা100578 9010 10200881568 018 006 71159 ০৫ 0081 

01890 10058150৩, 506 ৪180 2020 00617 71056551776 0106 0150655 10 

0১0 10078 06056 58106. 18176 28 1165 816 1175 01%60, 2150 0106 

15013 ৪1৯ 8118128 00 আ)0) 09৩5 215 093]5 901016060, (9 
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সতীদাহই নয়, রামমোহন যুক্তিসহকারে দেখিয়েছেন, উত্তরকালীন শান্তব- 

ব্যাখ্যাতার1 এই ভাবে নারীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার ক্রমশ সংকুচিত করায় 

হিন্দুসমাজে আর এক কুপ্রথা-_-বহুবিবাহ-কি বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । 
সতীদাহ প্রসারের সঙ্গে এর অঙ্গাঙ্গী সন্বন্ধ। প্রাচীন ধর্মশান্ে বিন পুরুষের 

বহুবিবাহের ঢালাও অধিকার শ্বীকার কর] হয় নি; বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
(যেমন স্ত্রী স্ুরালক্তা, ব্যতিচারিণী বা বন্ধা হলে) প্রায় ব্যতিক্রম হিসাবেই সে 

অধিকার দেওয়া হয়েছে। রামমোহনের মতে কোনও পুকুষের যদি একন্তী 

বর্তমানে দ্বিতীয় বিবাহের জন্য রাঁজছ্বারে দরখাস্ত কর! বাধ্যতামূলক হয় এবং 

কোনও ভারপ্রাপ্ত রাঁজপুরুষ যদি প্রতিক্ষেত্রে তদন্ত করে কেবল প্রাচীন ধর্মশান্ত্- 

সম্মত কারণ থাঁকলে তবেই পুনবিবাহের অনুমতি দেন, তাহলে সমাজের 

বছবিবাহব্যাধির উপশম হতে পারে এবং নারীজাতির দুর্দশারও লাঘব হয় ।৩৯ 

সমগ্রভাবে এই যুক্তধারার মধ্যে প্রাীন শাস্ত্রে অভিব্যক্ত আদি সামাজিক 

মূল্যবোধের উদ্ধার প্রয়াস লক্ষণীয় । 

দেখা যাচ্ছে, পরম্পরাগত এঁতিহ্া ও সংস্কার রামমোহনের চিন্তায় অতি 
গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী । যেখানে তিনি হিন্দুসমাজের প্রচলিত এতিহকে 
সমালোচনা করেছেন বা প্রচলিত ধর্মীয় বা সামাজিক সংস্কারের উচ্ছেদকলে 
আন্দোলন করেছেন সেখানেও তিনি পরম্পরাগত এঁতিহাকে বিচার ও 

বিশ্লেষণ কবেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ভারতীয় জীবনচর্ধা ও পরম্পরাগত 

সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর পরিচয়ের কারণে তার দৃষ্টিভঙ্গী ও তর্কপ্রণালী এই 
বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তকের ক্ষেত্রে এই মার্গ 

অবলম্বন করায় তাকে অনেক সময় পরম্পরার বিশুদ্ধির সমস্তারও সম্মুখীন তে 
হয়েছে ;। একাধিক পরম্পরাঁর মধ্যে কোনটি যথার্থ এতিহাজিক ও প্রাচীন, 

কোনটি বা কল্পিত ও অর্বাচীন, এ প্রশ্নের মীমাংস। প্রথমে ন1 করে সিদ্ধান্তে 
আপ] সম্ভব হয় নি। তার রচনায় এরকম একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। মৃত্যুর 

বিদ্যালঙ্কার গ্রতিমাঁপুজার পক্ষে অনার্দিপরম্পরাপ্রসিদ্ধির যুক্তি দিলে রামমোহন 
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উত্তরে বলেন, “ম্ববোধ নির্বোধ সর্বকাল হইয়া আদিতেছেন এবং তাহাদের 
অনুষ্ঠিত পৃথক পৃথক মতপরম্পর! চলিয়া আপিতেছে (1) বরঞ্চ পূর্বকালে একাল 

অপেক্ষা! করিয়া প্রতিমাপূজাব অল্পতা ছিলো! (1) ইহার এক প্রকার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ এই হিন্দোস্থানের যে কোনো স্বানের চতুর্দিকে ২৯ ক্রোশের মগ্ডলীতে 
ভ্রমণ করিয়া যদি কেহ দেখেন তবে আমরা! অভিপ্রায় করি যে ওই মগুলীর 

মধো বিংশতি ভাগের এক ভাগ প্রতিমা একশত বৎসরের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে দেখিবেন আর উনিশ ভাগ একশত বৎ্মরের মধ্যে প্রতিিত হয় ইহা 

দেখিবেন (1) বস্তত যে যে দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানের ক্রটি হইবেক সেই 

সেই দেশে প্রায় পরমার্থ সাধন বিধিমতে ন| হইয়া! লৌকিক খেলার ন্যায় হইয় 
উঠে ।”০৭ িহমরণ' বিষয়ক প্রথম “সংবাদ'-এ অর্বাচীন পরম্পরার প্রসঙ্গটি 

আবার উঠেছে : “তাবৎ হিন্দুর দেশে এরূপ বন্ধনাদি করিয়া স্ত্রীদাহ করা 

পরম্পর1 হইয়! আমিতেছে.--তাহ! কদাঁপি নহে যেহেতু হিন্দুর অল্প দেশ যে এই 
বাঙ্গাল ইহাতেই কিঞ্চিৎ কাল অবধি পরম্পরায় এরূপ বন্ধন করিয়া স্ত্রীবধ 

করিয়া আদিতেছেন (|) এপ শান্ত্রবিরুদ্ধ পবম্পরার মান্য করিলে বনম্থ 

এবং পর্বতীয় লোক যাহারা পরম্পরায় দস্থ্যবৃত্তি করিয়া! আঙ্গিতেছে তাহাদিগো 

নির্দোষ করিয়! মানিতে হয় ।”*৮ গ্রাচ্যতত্ববিদ উইলসনকে লিখিত ৯ আগস্ট 

১৮১৯ ও ২৯ মেপটেম্বর ১৮১৯ তারিখের ছু'খানি পত্রে শংকরাচার্ষের কাল- 

নির্ণয় প্রসঙ্গেও রামমোহনকে দেখেছি অতি সতর্কতার সহিত ছুটি আচার্ধ- 
পরম্পরার দোষগুণ বিচার করতে |» বৈষ্ণব প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলোচনা- 

প্রসঙ্গে দেখা যায়, প্রকৃত প্রাচীন পুরাণ-পরম্পরার পরিপ্রেক্ষিতে অর্বাচীন 
পুরাণ নামধেয় রচনাগুলিকে তিনি বাতিল করেছেন। বস্তত পুরাণ-তস্ত্রের 

পরম্পর] রক্ষার জন্যই তাঁকে বলতে হয়েছিল, যে পুরাণ বা তন্তগ্রস্থের টাকা নেই 
বা প্রাচীন নিবন্ধকারগণ যার বাক্য উদ্ধত করেননি__সে-সব গ্রন্থের প্রামাণ্য 
স্বীকার করা যায় ন1।৩»ক 

ভারতবাসীর সামগ্রিক জাতীয় জীবনে এতিহী ও লোকব্যবহারেব 

গুরুত্ব এত অধিক অন্থভৰ করেছিলেন বলেই বাঁমমোহন তার সংস্কারচিন্তায় 
ও সংস্কারকর্ষে জনসাধারণের সমষ্টিগত ইচ্ছাকে অতি উচ্চ স্থান 
দিয়েছিলেন। হিন্দু ব্যবহারবিধি সংক্রান্ত তার আলোচনার মধ্য থেকে এর 

একটি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত নির্বাচন করা যেতে পারে। বাঙ্লা দেশে দীর্ঘকাল 
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প্রচলিত হিন্দু আইনের প্রামাণিক গ্রন্থ জীমৃতবাহন কৃত 'দাঁয়ভাগ” অনুসারে 
পৈত্রিক (ও স্বোপাজিত) সম্পত্তিতে বাঙালী হিন্দুর সম্পূর্ণ অধিকার আছে 
এবং সে-সম্পত্তি তার] ইচ্ছান্থলারে দ্ান-বিক্রম করতে পাবেন । এই বাবস্থা 
ভারতের অন্যত্র হিন্দুসমাজে প্রচলিত যাজ্ঞবক্কের টাকাকর্তা বিজ্ঞানেশ্বর প্রণীত 

মিতাক্ষরায় বাখ্যাত উত্তরাধিকার আইনের বিরোধী। শেষোক্ত 
মতে জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই পুত্রের পৈত্রিক সম্পত্তিতে পিতার সঙ্গে সমান স্বত্ 

জন্মায়, স্থতরাং পিতা তখন তার সম্পত্তি অবাধে দানধিক্রয় করতে 

পাবেন না। ১৮১৬ শ্রীষ্টাব্ষে এক মকদ্দমায় কলিকাতা! স্থগ্ীয কোর্ট, রায় 

দেন, মিতাক্ষর! শাখিত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত বাঙলার হিন্দু সমাজেও 
পুত্র থাকলে সে পিতার সঙ্গে পৈত্রিক সম্পত্তিতে সমান স্বত্বভোগী হবে। 

১৮২৯-৩০ সালে স্থপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি স্যার চাল্স এড ওয়ার্ড 
গ্রেকয়েকটি মকদ্দমারও অনুরূপ বিচার করেন। এরই প্রতিবাদে রামমোহন 

বূচন] করেন তার 75595 02 00০ [২151)05 01 101170005 0৬৮61 4১170250191 

[01061 8০001011600 006 10৮ 06 0361769] (১৮৩০ )। এই 

গ্রন্থে স্থপ্রীম কোর প্রধান বিচারপতির চিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রদত্ত রামমোহনের 

অন্ততম যুক্তি হল, এই দায়ভাগবিধি বহু শতাব্দী যাবৎ বাঙালী হিন্দুর পারিবারিক 
ও সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ কবে এসেছে; সুতরাং জাতীয় জীবনের সঙ্গে 

এই ব্যবস্থার এতিহথগত যোগ ম্মরণে রেখে আদালতের পক্ষে বঙ্গীয় হিন্দু জীবন 

খক্রান্ত মামলায় একে যথোচিত মর্যাদা! ও স্বীকৃতি দেওয়া কর্তব্য, বিশেষত যখন 

জীমৃতবাহন প্রদত্ত বিধির মধ্যে কোনও অস্পষ্টতা দেখা যাচ্ছে না। 
এক্ষেত্রে স্থপ্রীম কোর্টের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত ম্ঘায়বিচার, যুক্তি ও দেশের 
ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি সবকিছুরই বিরোধী (1006 01205610165 ০৫ 12 ৪5 11 

' €1909 10 36089] 1099 0261 100 8625 80011107 00 01) 760016, 

810 21161790191)5 0£ 1817060 01:00াগৈ 705 5816) 160, 10001058946 

০ 91250695101) 1)2%1105 0261 101 061001163  ০01801000060 11 

76118190601) [176 16591115 2150 06510660165 01 005 59 90600১ ৪ 

91700618 01)81755 17) 005 17950 655618081 1080 0£ 00955 70125 

০8115061000 9০ 56521:615 1610 05 005 00100001018] 20 18166; 

8150 8116128610175 1061178 0005 80050050 €০ 1682] ০0106650500 
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50015 11] 06 21160 আ1010 8016015 2130. 1017 29056 00101000 

056: 006 আ০16916 0:8৪. ৪3 [91090091001 0: 0056 ৮1১0 1085 
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ছ1)201)617 5616-80001060 01 82006500821) 1085 17021) ৪1016 1118061 0186 
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যদি মিতাক্ষরামতে পৈত্রিক সম্পত্তিবিভাজন সমৃদ্ধিশালী বঙ্গদেশে চালু হয় 
তাহলে জমির মালিকব1 তাদের আয় বৃদ্ধি ও ব্যবসাবাণিজ্যে অর্থলশ্রী বন্ধ 

করতে বাধা হবে এবং ফলে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রপারণও 
হ্রাস পাবে। জমির পুঁজিতে (০৪01091) রূপান্তর-প্রক্রিয়া এর দ্বারা ব্যাহত 

হবে। এই প্রস্তাবের মধ্যে বামমোহনের ভবিষ্যৎ্মুখী সংস্কারদৃষ্টির একটি দিক 
যেমন প্রতিফলিত হচ্ছে, তেমনি দেখা যাচ্ছে আইনের সঙ্গে জাতীয় জীবন ও 

জাতীয় এঁতিহের সন্বন্ধকে তিনি যথেই্ প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। বিংশ 
শতাবীতে ব্যবহারবিদ্দ মহলে এই সম্বন্ধ-বিচারের উপর গুরুত্ব অরোপ করা 

হলেও রামমোহনের সমকালে কিন্তু ইউরোপেও এ সম্পর্কে ধারণা খুব "্পষ্ 
ছিল না। রামমোহনের সঙ্গে পমসাময়িক ইংরেজ দার্শনিক ও ব্যবহারতত্ববিদ্ 

জেরেমি বেস্থামের ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং যথাস্থানে দেখা যাবে বেস্থামের চিস্তা 
তাকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে গ্রভাবিতও করেছিল। আলোচ্য ক্ষেত্রে 

কিন্ধ রামমোহনের মত বেস্থামের মতের বিপরীত । বেম্থাম ঘোষণা করেছিলেন, 

তার কাছে আবেদন করলেই তিনি পৃথিবীর যে কোনও দেশের জন্য এক 
সম্পূর্ণ আইন-ব্যবস্থা (০০৭৪) গস্তত করে দেবেন ।১ সে ব্যবস্থা গ্রধানত হবে 
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বেস্থামের নিজন্ব বিমূর্ত ব্যবহার-ভাবন] ও নীতি-প্রত্যয়ের ভিত্তিতে গড়া । সেই 

বিশেষ দেশের জাতীয় জীবনের প্রয়োজনে স্বাভাবিক ভাবে গড়ে ওঠ। বিধিবাবস্থা 

ও লোকচর্ধার সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ সেখানে বিচারের মুখ্য ব্ষিম হবে না। 

প্রসঙ্গ শেষ করবার পূর্বে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রামমোহনের প্রতিবাদ সফল 

হয়েছিল । ১৮৩১ গ্রীষ্টা্ধে বিচারপতি গ্রে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অপর এক: 
যামলায় বায়দান প্রসঙ্গে লেখেন, “108৮5. £60061)05 6%0155589 00 

00110101 01) 01015 215 [011)0) 00010 117) 006 055610) 8170 17) 00101 

08965 ড/101)1]) (1)2 1050 0০ 55975, ০০6 01065 0011010101 8100 170 

[72091650 00 7120680. 1” তিনি আরও বলেন £ 406 01500106 0 

861)8755 02106 51009060187 117191)0, 15 [0012 86110001008] 0081 

7217691 11) 5৮1)101) 15 0106 ০010 ]ি0য 0: 211 002 £580 11615 10 

0106 569) ৪190 10212 ০010)56001610015 076 00150105 0£ 00610)016 

০৪101) 0810 06 00০ 09001856101) 275 016 8. 00621081701 

০1321780106 7; 00920560061)015 01061252165. 1081) 10010010919 

01661651)0565 060622 00৪ 000০0011725 0: 0102 76179723 2150 0176 

8627691 5০109915, 06 18662 £17219115 69৬ 001:116 211618 0101) 

0$ 10061658100 0061605 18511168076 10615819016 506০019- 

0101)5.1”8২ এই উক্তি রামমোহনের মতের প্রতিধ্বনি । 

এঁতিহা-চেতনা থেকে রামমোহন সংস্কারসংক্রাস্ত তার আর একটি ধারণায় 
উপনীত হয়েছিলেন যে, কোনও সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন করবার প্ররুষ্টতষ 

উপায় লোকশিক্ষা, আইনগত ব্যবস্থা নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, কতগুলি 

সংস্কার জাতীয় মানসে এতই বদ্ধমূল যে সেগুলির সহসা বিলোপের জন্য আইন 
করলে সংস্কারপ্রচেষ্টার উদ্দেশ্যই বার্থ হবে। অতীতের সঙ্গে এই আকম্মিক 

বিচ্ছেদ সহা করবার মানসিক প্রস্ততি বা স্থ্র্ধ ভারতবাসীর তখনও আসে নি। 

শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্রমবিস্তাবরের দ্বার! মানুষের অন্ধ সংস্কার ধীরে ধীরে দূর হলে 
জনসাধারণের মধ্য হতেই ক্রমশ শুভকর সামাজিক পরিবর্তনের প্রেরণা 

আসবে। আইনের বলে শিক্ষাহীন সাধারণ মানুষের উপর কোনও ব্যবস্থা 

চাপিয়ে দিলে তারা যদি তৎক্ষণাৎ কোনও প্রকাশ্ প্রতিবাদ নাও করে, তাদের 

মনোগত বিরুদ্ধ সংস্কার সে ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে ফলপ্রন্থ হতে দেয় ন1। 
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পরিবর্তনের মূল প্রেরণা সমাজের সাধারণ স্তর থেকে উদ্গত হলে তবেই তার 
ভিত্তি দৃঢ় ও প্রভাব সুদূরপ্রসারী হবার সম্ভাবনা । শোনা যায়, রামমোহন তার 

শিষ্য রামচন্দ্র মৌলিককে উপদেশ দিয়েছিলেন, সমাঁজের নীচেরতলার উপেক্ষিত 

মানুষদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজকে তিনি যেন জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ 

করেন, কেন না “হাড়ির তলায় আচ না দিলে রান্না হম না”।৪৩ বর্তমান প্রসঙ্গে 

উক্তিটি বিশেষ গ্রণিধানযোগা | প্রতিবেদন যদ্দি যথার্থ হয়, তা হলে এটি 

রামমোহনের সমাজ-সংস্কার ও সামাজিক প্রগতি সংক্রান্ত ধারণার উপর যথেষ্ট 

আলোকপাত করবে। তার জাতিভেদ-প্রথা সম্পর্কিত মনোভাব বিশ্লেষণ 

করলেও এর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাঁয়। জাতিভেদ-প্রথা যে অযৌক্তিক, পরম 
অনিষ্টকর, ভারতবর্ষের পরাধীনতার ও হিন্দুসমাজের অধ:পতনের কারণ, এ 

উপলব্ধি তার ছিল এবং উনিশ শতকীয় রেণেশাস-নায়কগণের মধো সম্ভবত 

তিনিই সর্বপ্রথম তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন ।"* কিন্তু এই প্রথ| উচ্ছেদের 

জন্য কোনও আন্দোলন বা আইনের দাবী তিনি করেন নি। কেন না তিনি 

জানতেন, এই সংস্কারের মূল জাতীয় জীবনের এত গভীরে প্রপারিত যে তার 
সমকালে এ জাতীয় আইন বা! আন্দোলনের সফল হবার কোন আশা 

নেই। একমাত্র আধুনিক শিক্ষার প্রসারের দ্বারা জনসাধারণের বুদ্ধি ও 

মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারলে ভবিষাতে এই সংস্কারের মুলোচ্ছেদ 

'ঘটবে। সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলন পরিচালনশ্ব্যাপারে বামমোহনের এই 

বিশিষ্ট মনোভাব সর্বাধিক পরিষ্ফুট। এই আন্দোলনের নেতা হয়েও প্রথমে 

এর উচ্ছেদকল্পে আইন প্রণয়নের উপযোগিতা সম্পর্কে তিনি সন্দিহান ছিলেন, 

এবং বেন্টিংককে ধীরপদে চলবার পরামর্শ দিয়োছলেন ।৪৫ এক্ষেত্রেও প্রথমে 

তার আশঙ্কা ছিল, শান্ত্রীয় সমর্থন না থাক] সত্বেও সতীদাহের পরম্পরাগত 

এঁতিহা ও তজ্জনিত সংস্কার হিন্দুমানসে এত বদ্ধমূল যে আইনের দ্বারা তা রদ 
করতে গেলে সমগ্র সমাজদেহে হয়তো প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং 

আইন প্রণয়ণের মূল উদ্দেশ্যই শেষ পর্বস্ত বার্থ হয়ে যাবে। তখনকার এতিহাসিক 

ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বিচার করলে মনে হয়, বামমোহনের উক্ত ধারণার 

মধ্যে খুব ভুল ছিল না। ভারতবর্ধ স্বাধীন হবার পর অক্পৃশ্যতা নিবারক আইন 
পাশ হয়েছে কিন্ত হিন্দুসমাঁজে তথাকথিত অন্পৃণ্ঠদের বিরুদ্ধে তাগুব বন্ধ হয় নি, 
বরং নানা অঞ্চলে জাতপাতের লড়াই অন্য আকারে উগ্রতর রূপে আত্মপ্রকাশ 
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করেছে। ১৮২৯ সালে সতীদাহ আইন করে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু 
জাতীয় জীবন থেকে আজ দেড়শ বছর পরেও এই অনিষ্টকর সংস্কারের সম্পূর্ণ 

মূলোচ্ছেদ হয় নি। ১৯৮০ সালেও রাজস্থান প্রকাশ্যে মহ। সমারোহে শত শত 

গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে ও তাদের সম্দ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে অনুষ্ঠিত শ্রীমতী সরস্বতী 

দেবী ও শ্রীমতী স্থগর কানএয়ারের শ্বেচ্ছাকৃত সহমরণঃ* এবং বাজধানী 
দিল্লীতে সতীমন্দির স্থাপন উপলক্ষে জনসাধারণের প্রবল উৎ্সাহ--এর প্রকু 

উদাহরণ । 

কিস্ত এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন | রামমোহন 'সংস্কার- 

ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে আইন-প্রয়োগের বিরোধী হলেও এ বিষয়ে তার কোনও 

গৌঁড়ামি ছিল না। ক্ষেত্রবিশেষে প্রাথমিক ছিধাসত্বেও তিনি শেষ পর্যস্ত 

যখন উচিত মনে করেছেন তখন সমাজিক অমঙ্গল দৃরীকরণার্থ আইন প্রয়োগকে 

স্বাগত জানাতে পশ্চাৎপদ হন নি। সতীদাহ-বিবোধী আন্দোলনে তাঁর 

ভূমিক1 এই রকম একটি দৃষ্টাস্ত । সম্প্রতি এই ভূমিক! নিয়ে কিছু বাদবিতর্কের 
সৃষ্টি হয়েছে, তাই এ সম্পর্কে একটু খুটিনাটির মধ্যে যেতে হচ্ছে। সতীদাহ 
যে প্রথ৷ হিসাবে অতি নৃশংস এবং বর্জনীয়, এ চেতন। বাঁমমোহনের পূর্বে 

সরকারী মহলে এসেছিল এবং কি ভাঁবে এর বিলুপ্তি সাধন কব] যাঁয় সে সম্পর্কে 

জল্পনা-কল্পনা এবং লেখালেখিও আরম্ভ হয়েছিল। এর ফলে সতীদাহ 
ব্যাপারটাকে কিছুটা! নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনার চেষ্টা সরকারী তরফে হয়েছিল 

বটে কিন্ত তা বিশেষ ফলপ্রস্থ হয় নি। জনসাধারণের ধর্মীচরণে হস্তক্ষেপ 

না করার নীতি অনুসারে এই প্রথা উচ্ছেদকল্পে কোনও চেষ্টা কোম্পানি 

লরকাঁর তখন করেন নি। সরকারের ধারণা ছিল এতে জনবিক্ষোভ হয়ে 

শীসনকার্ধে অসুবিধা ঘটতে পারে। প্রকাশে এর বিরুদ্ধে জনমত স্য্টি 

করে সতীদাহ উচ্ছেদের উদ্দেশ্টে একটি আন্দোলন স্থষ্টি করেন রামমোহন । 

এর জন্য তিনিটি উপায় অবলম্বন করেছিলেন £ (১) বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় 

গ্রন্থরচনা কবে সতীদাহ প্রথাকে ,অশান্ত্ীয় প্রমাণ করা; (২) সংবাদপত্রের 
পৃষ্ঠায় আন্দোলন করা; (৩) শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে স্বামীর চিতায় আত্মহননেচ্ছু 

বিধবাদের প্রত্নিবৃত্ত করবার প্রচেষ্টা চালানো ৪ ছাপার অক্ষরে 

সতীদাহকে নৈতিক আদর্শীন্থযায়ী সমর্থনের অযোগ্য ও বসসপূর্বক বিধবাদের 
স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারাকে অশান্ত্ীয় বলে প্রথম তিনি নিন্দা করেন ১৮১৯ 
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গ্রীষ্টাব্ধে প্রকাশিত 4 58০0170 1)6660০€ ০0£ 0106 1৬[১:)0017615058] 

95$0600 ০0৫6 005 ৫৪5 নায়ক গ্রন্থে ।*৮ তার সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে 

প্রকাশ্য সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছিল সম্ভবত এরও কয়েক বখসর আগে ।?» 

১৮১৭ সালের পর থেকেই রামমোহন প্রকাশ্য আন্দোলন আরও সংগঠিত 

করবার দিকে মন দেন। সম্ভবত ১৮১৮ সালের আগস্ট মাসে কলিকাতা 

প্রগতিধীল হিন্দু নাগরিকবুন্দের পক্ষ থেকে বড়লাট মাকুুইস অব. হেস্টিংসের 
কাছে এই প্রথা বন্ধ করবার জন্য এক আবেদন করা হয়।** বামমোহনের 

সতীদাহ-বিরোধী গ্রন্থগুলিও পর পর প্রকাশিত হতে থাকে । তিনি 

এ বিষয়ে ১৮১৮ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত বাঙডুলায় তিনখানি ও ইংরেজিতে 

চারখানি (শেষখানি ইংলগ্ডে প্রকাশিত ), সর্বসমেত সাতখানি গ্রন্থ প্রকাশ 

করেন। এই সঙ্ষে সংবাদপত্রকেও (বাঙ্গাল গেজেটি ও সংবাদ কৌমুদী ) 
আন্দোলনের মাধ্াম করবা হয়। বলা বাহুল্য এর জন্য বামমোহনকে 

যথেষ্ট সামাজিক লাঞ্চনা ও নিগ্রহ সহ করতে হয়েছিল, কিন্তু সে-সব 

অগ্রাহা করে দীর্ঘকালের পরিশ্রমে তিনি সতীদাহ প্রথা বিলোপের 

জন্য জনমনকে প্রস্তত করেন। ব্যাপটিস্ট, ধর্মযাজক ডঃ যশুয়া মারশম্যান 

এ সম্পর্কে ১৫ জান্রয়াবী ১৮২৪ বিশপ হেবারকে যা বলেছিলেন তাৰ 
মর্জ এই £:701)5 91810101105 1)5 5855, 18৮৪ 100 102066€7 0১6 

20৬67 2100 700100181] ড/1)101) 0065 1780 ৮1960) 115 0190 

[50067200615 [17019 ৪1700 210.0106 005 18105 10901) 000৮ 2]60] 2170 

ডাছ৭]101)গ 12150158566 2190 [101011015 €%01555 00610 9281 56217067)0 

101) [২8001080101 [২05১ 11) 72010109011)6 0106 005001009 ড/1)101) 15 

[00৮৮ ড/2]1] 10100%18 60 06 1000 5017317)219060 05 ৪0 ০ 006 

171)00909 5৪:০1:50. 00901:5 (15001) 50006 01 00610. 528] 0110 85 & 

0)2110021005 5801190€” 1১ সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে হিন্দ সমাজমনে 

আন্দোলনের মাধ্যমে চেতন! সঞ্চার করাটাই এ ক্ষেত্রে রামমোহনের প্রধান 

ও মহৎ কীতি। সতীদাহ-বিরোধী সংগ্রামের নায়করপে ভারতীয়গণের 

মধ্যে ১৮২৮-২৯ সালে এই ভাবে তিনি এক চিহ্নিত পুরুষ হয়ে দাড়িয়েছিলেন। 
হতরাং এই প্রথা উচ্ছেদের জন্ত আইন-প্রণয়নের পূর্বে বেন্টিংক্ স্বভাবত তার 
সঙ্গে পরাঁমশ করেন। রামমোহন যে পরামর্শ দেন তা বেন্টিংক্ ৮ নভেম্বর ১৮২৯ 
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লিখিত সতীদাহ সংক্রান্ত স্বপ্রসিদ্ধ 'মিনিট'এ এই ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন 
“1 10056 2০101১0/165086 0186 ৪. 51001121 0011)101 25 €0 016 

01091012 53010801019 06 8066] 015000560০0 ০0 00016 1100610- 

010105 25 17017010156 00 216 10. 00176158002 0৮ (0080 

21711010661759.1080155 ]৪া। 1%101)07 [২05, 2 আওাঢ। 8৬$০9০৪165 

01 0062 21009110101) 06 51565, 210. 01 8৪]1 001727 50108150101 3783 

৪100 00170])010175) 10619106010 [711)010 [0২21151017১ /1)1010 16 

00170910615 07151190115 00 10852 70661) 2. 17016 16190. 16 23 

1015 01011010107 01090 076 079001065 100101)0 06 5711001655550, 01012015 

2170 01001056015 15 11)072951706 0112 01750010155 210 05 100৪ 

11701176006 962100% 01 010০ 70০91106. 772 ৪010721)650020 0080 215 

7600110 20050061)6 ড০এ]এ 51৮2 1156 00 €210612] 719011)21751010 

0090 002 15959171106 ৮0010 106, "৬৬1)115 006101051151) ছা €[6 

501)1610011)8 10: 0০61, 006৬ 0661206ণ 16 0011010 00 91109 

20131521591] [০9161201010, ৪120 60 155020০0 ০0 1€1181000, 000 

1)9511)6 01060811729 002 500:600805 [1)617 550 ৪০6 13 ৪. ৬1018101010 

0 00611 70915551015, ৪10 0102 1966 ভ1]1] 0:9091015 06, 1006 

00০ 70019100108.0981) ০0000210915, 00 010০5 00০01) 05 006] 

0৬1) 17211510910 ৮1৭২ দেখা যচ্ছে রামমোহন বেন্টিংকৃকে এক্ষেত্রে সরাসরি 

আইন-প্রণয়নের স্থলে প্রচলিত শিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং পুলিশ৷ হস্তক্ষেপকে ক্রমশ 

আরও জোরদার করে সতীদাহ বন্ধ করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং এমন 
উপায় অবলম্বন করবার পক্ষে যুক্তিও উপস্থিত করেছিলেন। এখানে 

বেন্টিংকের সঙ্ষে তার প্রভেদ পদ্ধতিগত; সতীদাহ উচ্ছেদ করা যে অত্যাবশক 

এ বিষয়ে দু'জন একমত ।*৩ বেন্টিংকু অবশ্য রামমোহনের পরামর্শ গ্রহণ করলেন 

না, সতীদ্রাহ-উচ্ছ্দে আইন পাশ হল (৪ ডিসেম্বর ১৮২৯)। আইন-প্রণয়নের 

পূর্বে দেখা গিয়েছিল আইনের ফলাফল ও জনমানসে তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে 

রামমোহন কিছু ছ্িধাগ্রস্ত ও সন্দিহান, কিন্তু বোর্টংক সে-সম্পর্কে নিশ্চিন্ত । 

কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় আইন চালু হওয়ার পর দ্বেখা যায় সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র । 

এখন থেকে ১৮৩২ সালে ইংলগ্ডের প্রিভি কাউনসিল কর্তৃক রক্ষণঈল গোষ্ঠীর 
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সতীদাহ-উচ্ছেদ বিরোধী আবেদন নাকচ করে দেওয়া পর্যস্ত রামমোহন 

বেন্টিংক প্রবর্তিত আইনের সমর্থনে অটল এবং নিয়ত সংগ্রামরত। তার পূর্বের 
দ্বিধা তিনি সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন। কিন্ত ঝে্টিকৃ? তিনি যেন এখন 
কতকটা আশংকা গ্রস্ত ও বিচলিত। 

আইন চালু হওয়ার পরই রক্ষণশীল গোঠী প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন। 

ধর্মসভা গঠিত হল। ১৪ জানুয়ারী ১৮৩০ এঁদের তরফে বেটিংকের কাছে 
পেছাল বহু স্বাক্ষর সংবলিত এক প্রত্ববাদপত্র । রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের এই 

প্রতিক্রিয়া বেন্টিংক্ ও তার সরকারী পবাঁমর্শদাতাদের যে আশংকিত করেছিল 

এতে সন্দেহ নেই। এই সংকটে তারা ধার পরামর্শের উপর নির্ভর করেছিলেন, 

তিনি বামমোহন বায়। এর পরোক্ষ প্রমাণস্রূপ ইংলগ্ডের নটিংহাম 

খবিশ্ববিদ্ভালয়েব সংগ্রহে রক্ষিত বেন্টিংকের কাঁগজপতজ্রের মধা থেকে বেটিংকের 

মিলিটারী সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন বেনসনকে ও স্বয়ং বেন্টিংক্কে রামমোহন 

লিখিত ১৪ই জানুয়ারী ১৮৩০ তাঁবিখের দুখানি ক্ষুদ্র পত্র বা 2০০৫ দাখিল করা 

যায়। বেনসনকে লিখিত পত্রথানি ( পাওুলিপি সংখা! ৮৮৬]৮ 2616/৬1) 

থেকে দেখা যাচ্ছে রক্ষণশীল দলের কোন্ কোন্ মুখপাত্রের সঙ্গে বড়লাট 

(কোথায় কখন দেখা করবেন সে বাবস্থা করবার জন্ট তিনি বেনসনের মাঁধামে 

বামমোহনকেই অন্তরোধ জানিয়েছিলেন, এবং এদের সঙ্গে কথা বলে তার! 

কখন আসবেন বামমোহনই তা স্থির করে দেন (৮0150810000 5০0 

£60001516107) [108৮6 17701108660 00 00217090156 86170160060) 0০ 

80610 056 (০৬ €]000100 [ব005$5 ৪0 12 00৯6৮ 0015 11050680001 

বাঁমমোহন জানাচ্ছেন এই প্রতিনিধিদলে থাকবেন গোপীমোহন দেব, তৎপুত্র 

বাধাকান্ত দেব, রাম়গোপাল মল্লিক, রামকমল সেন, কাশীনাথ মল্লিক, ভব'শী 

চরণ মিত্র এবং ছু'তিন জন পণ্তিত। তা ছাড়া তিনি সতর্ক করে দেন, বেশী 

লোক বা একটি জনতা যেন এই উপলক্ষে লাটভবনে ঢুকে না পড়ে (৫ 
0162560 [0 08156 00685016500 016561)0 & 1210 01 060012 £2:0108 

7070 056 0০9৮6. 770052) | এই পত্রের সঙ্গে প্রেরিত (67001095016 ) 

বে্টিংককে লিখিত পত্রখানি (পাণুলিপি সংখ্যা ১৮৮৯) যথেষ্ট গুরুতপূর্ণ 
হওয়ায় সেটির বক্তব্য সম্পূর্ণ উদ্ধাত করা হচ্ছে £ [108%6 1450 6০300 (06 

€730109560 9 13160) 50৭ ]1,0109019 আ1]] 061০61৩ 100 5০ 
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16055653018 12 19011518175 ৪190 100৬ ০5800100515 0065 ৪০66৫ 

৮1106025161) 0৫6 0019 15 10616] 60 12062861205 0011010]2 0086 

500 10095 ড/10009806 10655108001) 00107015865 005 [২6801201019 

1200101)61)060 2100 11) ৮1706 [1)61606 ] 2550006 01086 500 11] 

৪০0015 606 19011)6 85817556 21] 50105 0 10)002011061)65 ৪700 58৮6 

ড01]156]6 17091101655 ৪1)0 56100 [5 £0161)05 581015020-- 16 5০] 

10010601906 51701000695 04 01706 1095 1506 ৪110৬ 9500) 500. 581) 

185 006 06000170006] 50175106180101 (11] 5০901 16001071001 

১০৪ ০1:০৮1৮1৭৪ এই চিঠি থেকে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হচ্ছে যা পূর্বে 

জানা ছিলনা! £ (১) বক্ষণশীল হিন্দুদের উত্তেজনায় ও প্রতিবাদে সরকার 

কিছু বিচলিত বোধ করেন। এমন কি এক জনতা লাটভবনে অভিযান করতে 

পারে এমন আশংকাও ছিল। এই সংকটে রামমোহনই ছিলেন বেন্টিংকের 

কর্তব্যাকর্তব্যের পরামর্শদাতা ; (২) রামমোহন বেন্টিংকের কাছে সরাসরি 

বলেছেন, আগেকার লাটলাহেবর]। ছিলেন প্রধানত রাজনীতিবিদ্;: শাননকার্ষের 

স্ববিধার জন্য তারা! সতীদাহ উচ্ছেদের প্রশ্নে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলঘন 
করেছেন; (৩) বামমোহনের এই পত্র লেখার উদ্দেশ্য বেন্টিংকৃকে প্রদত্ত 

তার পৃরবপরামর্শের পুনরাবৃত্তি করা (00616] 00 16086 0 00172100) 

যেন বেটিংক্ সমস্ত বাঁধ! অগ্রাহ্থ করে সতীদাহ-নিবারক আইনটি চালু রাখেন 

এবং রক্ষণশীল দলের প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে কথা বলে তাদের তৎক্ষণাৎ ব! 

পরে সুবিধামত বিদায় করে দেন। অর্থাৎ, বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার মুখে বেন্টিংক্ 

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রামমোহনের পরামর্শ চাইলে রামমোহনই একাধিকবার তাঁকে 
উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, তিনি যেন কিছুতেই তার সংকল্প থেকে বিচাত 

নাহন। পত্রস্থ 1০০৫৪ ক্রিয়াপদটির দ্বারাই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে । 

সরকারের কাছে তাদের আবে্দেন প্রত্যাখ্যাত হলে বক্ষণশীল দল ধর্মসভা 

গঠন করে লতী-নিরৌধ আইনের বিরুদ্ধে ইংলগডে প্রিভি কাউনদিলে আবেদন 

পাঠালেন । অন্তদিকে বাঁমমোহনের মত কালাপাহাড়দের বিরুদ্ধে প্রকাশ্ঠয 

অপ্রকাশ্ঠা সবরকম ব্যবস্থা নেবার উদ্গোগ হল। প্রকাশ্য ব্যবস্থা অবশ্য এদের 

সমাজচ্যুত করা ১৫ আর অপ্রকাশ্ঠ উদ্যম বামমোহনকে একেবারে পৃথিবী থেকে 
সরিয়ে দেওয়া । গুঞ্চঘাতকের ভয়ে এই সময় রামমোহনকে কত সতর্কভাবে 
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অবস্কান করতে হত তার এক লমসামগ্সিক বিবরণ দিয়েছেন ']০1)%. 3011” 

পত্রিকা ।** এমবের মধো অবিচল থেকে রামমোহন ও তার বন্ধুবর্গ ১৬ 

জানুয়ারী ১৮৩* বেট্টিংকৃকে সতীদাহ নিবারণের জন্য প্রকাশ্ট অভিনন্দন 

জানালেন । কিন্তু বামমোহন এখানেই থামেন নি। তার সতীদাহ-বিবোধী 

সংগ্রামের শেষ-পর্ব অন্নষ্ঠিত হয়েছিল ইংলণ্ডে। এবং সেখানে ভারতীয়দের 

মধ্যে তিনি ছিলেন একক যোদ্ধা। ঠিভি কাউন্সিলে দেওয়া বিরোধী পক্ষের 

আবেদনের বিরুদ্ধে এক বিবৃতি (0০017050 চ6501000) প্রস্তুত করে তিনি 

ইংলগ্ডে নিয়ে যান ;*১ এবং পৌঁঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে মাকুইস অব্ ল্যান্স ডাউনের 
মাধামে হাউস অব. লর্ড সে সেটি দাখিল করেন।+৮ তার পাশাপাশি ইংলগ্ের 

জনমতকে প্রভাবিত করবার উদ্দেশে তিনি ১৮৩১এ সেখানে প্রকাশ করলেন 

লতীদাহ বিষয়ক তার সর্বশেষ পুস্তক 50106 [২61081105 17) 10010801019 

04 006 12901001010 17095520 05 0102 (30৮61190061) 06 73210581 118 

1829, 80911519116 0) 00190010501 চ6100916 99011906511) [13019 1৭৯ 

তার পর প্রিভি কাউনসিলে সতী-প্রশ্নের তিন দিন শুনানীর সময়েও (২৫ জুন, 
২ জুলাই ও ৯ জুলাই, ১৮৩২) দেখা যায় জাগ্রত প্রহরীর মত রামমোহন 
প্রতিদিন উপস্থিত।*০ এই রায় বেরবার পর তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। 

এ বিষয়ে ১৪ জুলাই ১৮৩২ লগ্ডন থেকে জন পয়েগারকে লিখিত এক পঞ্ঞে 

তিনি বলেন, 40155 2০০60 005 511)0216 01)91)]5...607 9০ 19605 

০01081900190101 01 [06 19092001090 2001060 0গ5 6102 001৬5 

00881001] 60 002 16200916 50170001011 06 [1)012-৮ 10010)61505 0006% 

10856 12100050005 0010000) 0900 ০00] 01918006185 2 780016. 

£১5 ৮০ 581) 1706 170 101)561 £01]$5 01 16500816 201110619, ভ০ 1107 

0656756 €৮6]5 1007109560061)0 660000181৪0. 51017100215 1৬১ এই 

দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস পদে পদে অনুধাবন করলে পরিষ্কার বোঝা যায় 

সতীদাহের মত ছুরপণেয় জাতীয় কলঙ্ক উচ্ছ্দ-কল্পে (সে সংস্কার জাতীয় 

চরিত্রে যতই বদ্ধমূল হোক ) নিজম্ব এত্হহিগত বিচারপ্রণালীর পরিবর্তে নৈতিক 

মূল্যবোধের লাক্ষাৎ প্রেরণাকে উচ্চতর স্থান দিতে রামমোহন দ্বিধা করেননি 

এবং এজন্য সর্ববিধ ত্যাগম্দীকারেও তিনি প্রস্কত থেকেছেন । 

এই প্রসঙ্গ আমাদের স্বভাবত নিয়ে আমে রামমোহনের ধর্ম ও নীতি 
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ক্রাস্ত মনোভাবের আলোচনায় । পূর্বে বল! হয়েছে, রামমোহন-মানসের 

মূল প্রেরণা ছিল আধ্যাত্মিক এবং তাঁর গভীর ধর্মপ্রতায়ের বৈশিষ্ট্য, ধর্মের 

শাশ্বত সত্যগুলির সঙ্ষে সঙ্গে তার সামাজিক রূপ সম্পর্কেও চেতনা । ধর্ম ও 

সমাজের অবিচ্ছেদ্য যোগকে পূর্ণ স্বীরুতি দিয়েছিলেন বলেই তার ধর্মসংস্কার 
ও সমাজসংস্কার এক ত্ত্রে বাঁধা, এই ছুই ক্ষেত্রের মধো কোনও সুস্স্স ভেদবেখা 

নির্দেশ করা যাঁয় না। দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই স্বাভাবিক ও অনিবাধ্ধ পবিণতি। 

তীর চিন্তা ও জীবনের কাধাবলী বিশ্লেষণ কবে দেখলে এই সমাজচিস্তার অপর 

এক বৈশিষ্টা চোখে পডবে। তিনি হিন্দুসমাজে উচ্চ বর্ণে জন্মেছিলেন, স্বতরাং 

স্বভাবত তীর সংস্কারকর্মের ক্ষেত্র ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজ, কিন্ধ এ বিষয়ে 

তার চিন্তার পরিধি অনেক বেশী বাপক; তা বর্ণ, দেশ, জাতি সব কিছুর গণ্তী 

অতিক্রম করে সর্বমানবের জন্য সামাজিক সুবিচার ও সামগ্রিক ভাবে মানব- 

কল্যাণকে আদর্শরপে গ্রহণ করেছিল। এই বিশ্বজনীনতার প্রেক্ষাপটে 

রামমোহনের ধর্ম ও নীতি চিন্তাকে স্থাপন করলে সেগুলির তাৎপর্য বোঝা সহজ 

হয়। 

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচন! প্রসঙ্গে রামমোহনের ধর্মমত 

গঠনে কি কি প্রভাব তার জীবনের কোন্ কোন্ পর্বে কার্যকরী হয়েছিল তার 
কিছু পরিচয় দেওয়া হয়েছে । সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করতে গেলে বলতে হয় 
জন্ম ও পারিবারিক সুত্রে লন্ধ তার প্রথাগত ধর্মীয় সংস্কার নানা শাস্ত্র চর্চা ও 

বিচারের ফলে ক্রমশ ভিত্তিচাত হয়) ইসলামীয় শিক্ষার ফলে একশ্বরবাদে 
ভার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায়, ইসলামীয় ও ইউরোপীয় যুক্তিবাদী চিন্তাধারার 
'প্রভাবে তিনি এই পর্বে প্রত্যাদদেশবিরোধী যুক্তিমূলক একেশ্বরবাদ বা [06157)কে 
জীবনদর্শনরূপে গ্রহণ করেন; যদিও এই যুক্তিবাদের ভূমি তিনি উত্তর জীবনে 

কখনই সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন নি, তবু হিন্দু শান্্র, বিশেষত বেদান্তদর্শন, গভীর 

ভাবে অন্গণীলন করবার পর তার প্রতায় জন্মায়, বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ আধাত্মিক 

জীবন গঠন করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়;*২ তার প্রথম জীবনের ধর্মায় মতের 

প্রা এই বোধোদয়ের ফলে কিছু প্রশমিত হল এবং তার বাক্তিগত ধর্মজীবন 

'এখন একটি স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করল; এই পর্বে ধর্মবিশ্বামের 
তিনটি উপাদান তিনি স্বীকার করেছেন, যুক্তি (065৪$019), শান্তর (9০112016) 

"এবং সহজ জ্ঞান (00101001) 56056) 3 যুক্তির স্থান এখানেও সর্বাগ্রে, কিন্ত 
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পূর্বের ন্যায় শাস্ত্র উপেক্ষিত নয়। তার এই পরিণত যতাঁহুসারে স্বদেশের ও 

সর্বকালের তরষ্টা ও খধিগণের আধাত্মিক অভিজ্ঞতার যে সঞ্চয় শাস্ত্রের আধারে 

রক্ষিত, সাধারণ মান্ষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংকটে তা অবশ্তই 

পথপ্রদর্শক । 

আমরা দেখেছি অছৈতবাদী হওয়া সত্বেও রামমোহনের কাছে ইন্দিয়গ্রাহথ 
জগৎ উপেক্ষা বা অনাদরের বস্ত ছিল না। আধুনিক অর্থে ধর্মের সঙ্গে সমাজের 

ঙ্লাঙ্গী যোগ তিনি ম্বীকার করেছিলেন বলেই তার দৃষ্টিতে সমগ্র সমাজদেহ 
ছিল এক অর্থে আধ্যাত্মিক চেতনার পরিধির অন্তর্গত। তাই রামমোহনের 

অধাত্ম-দর্শন ছিল মানবকল্যাঁণ বা সমাজকল্যাণের আদর্শে উদ্ধদ্ধ। এবং এই 

কারণেই তাঁর তত্বচিন্তায় নীতিবোধের প্রশ্নটি এত গুরত্বপূর্ণ । তার ধর্মসাঁধনা যদি 
কেবলমাত্র বাক্তিগত হত তা হলে তার নৈতিক চিন্তার পক্ষে আমাদের দেশের 
অপরাপর সাধকগণের মত প্রধানত কায়মনোবাকো শুচিতা ও পবিত্রতা 

রক্ষা করবার অধিক অগ্রসর হবার প্রয়োজন ছিল না। সমগ্র সমাজের 

মঙ্গলকে তীর ধর্মচিন্তার অঙ্গরূপে দেখেছিলেন বলেই নৈতিক মূল্যবোধের 
প্রশ্ন নিয়ে তাকে এত বিচার করতে হয়েছিল, কেন না এ নীতি তো মাত্র 

ব্ক্তিনীতি নয় তার সঙ্ষে সামাজিক প্রশ্নও জড়িত। রামমোহনের নীতিচিস্তা 
এই অর্থে তার সমাজচিস্তার অঙ্গ। 

হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী ও খ্রীষ্টান ( এবং সম্ভবত অল্পপরিমাণে বৌদ্ধ ও জৈন ) 
ধর্মসমূহের আলোঁচনাপ্রসঙ্গে রামমোহন এগুলির প্রত্যেকটির নৈতিক দৃষ্টি- 
ভঙ্গী বিচারের সুযোগ নিশ্চয় পেয়েছিলেন । সমকালী পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী 
চিন্তার তিনটি বিশিষ্ট ধাঁরাঁর সঙ্গে তাঁর চিত্তের গভীর যোগের বিষয়টিও এই 

সুত্রে স্মরণীয় । সংক্ষেপে বিচার করে দেখা! যেতে পারে তার নিজেম্ব নীতিচিস্তার 
অভিবাক্তিতে এই প্রভাবগুলির কোনটি কতদূর কার্ধকরী হয়েছিল। ধর্মীয় 

নীতিশাস্ত্বের মধ্যে রামমোহন বিশেষভাবে আকুষ্ট হয়েছিলেন হিন্দু ও খ্রীষ্টান 

ধর্মের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা; এবং চূড়ান্ত বিচারে শ্রীষ্টের নীতি-উপদেশকেই 
যে তিনি বাহি ও সমষ্টি জীবনের বিশুদ্ধি ক্ষার পক্ষে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন এ কথা 

স্থবিদিত। শিষ্য চন্দ্রশেখর দেবের সঙ্গে কথোপকথন কালে তিনি উক্ত ছুই 

ধর্মের এক সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক বিচার করেছেন; 1£ 76118107 50109150 ০ 
076 11655117550 5611-151)05/1608£6 ৪150 04107190060 1)00101)9 0£ 
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০00 ৪150 1015 8000100665 21)0 2 5550600. 0 17001811 10105 £ 

5010010117866 01506) ] 06105811015 07666] 006 ড6585. 800 006 
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০900610 60100 1৮৩ কিন্তু মূলত উত্কর্ষে সমান হলেও খ্রীষ্টনীতি তাঁর কাছে 

তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছিল এই কারণে যে, হিন্দুধর্মে নীতিতত্ব বা! «৫ ৪550608 

£90121105"র স্থান অধ্যাত্মবিদ্যার তুলনায় অপ্রধান (50৮০9101090) | এই 
তুলনামূলক বিচারে ছুই ধর্মের বিশিষ্ট প্রকৃতি সম্পর্কে রামমোহন যথার্থ 'অন্ত্টির 
পরিচয় দিয়েছেন। উত্তরকালের হিন্দুতত্বচিন্তায় শীতিধর্ম যদিও উপেক্ষিত নয় 

--তবু এর স্বতন্ত্র মূল্য সর্বদা যথোচিত স্বী+তি লাভ করেনি। বাক্তিগত ভূমিতে 
উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনলাভের উপায় রূপে নৈতিক বিশুদ্ধিকে প্রধানত অপরিহার্ষ 

মনে কর! হয়েছে । তছৃপরি ব্যক্তিগত অধ্যাত্মনাধনার প্রয়োজনে সীমিত এই 

নীতিবোধ বর্ণাশ্রম বিধানের দ্বারা খণ্ডিত। প্রথম তিন বর্ণের জীবনচর্যায় যে 

উচ্চ নৈতিক আদর্শ শাস্ত্রোপদিষ্ট, শুদ্ররা তার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। মন্থ 
স্পষ্টই বলেছেন, শূদ্রের কোনও ধর্মসংস্কার নেই, পাপপুণা নেই, বিধিনিষেধও 
নেই 7৯৪ অর্থাৎ শৃদ্রের জীবন নীতিবিবজিত, এক হিদাবে তা পশ্তর সমান। 

মন্থ প্রভৃতি ধর্মশান্ত্রকাররা উচ্চ তিন বর্ণের জন্য তবু ব্যক্তিগত পধায়ে নৈতিক 
পুরুষার্থ অন্কুক্ঈলনের ব্যবস্থা রেখেছিলেন, কিন্তু পরবর্তা ম্বতিকার ও 
ব্যবহারবিদ্দের হাতে সেগুলি হয়ে দাড়াল যাস্ত্রিক, হৃদয়হীন ও বহস্থলে 

অমান্ধষিক ধর্মাচারের অঙ্গীভূত। জীমুতবাহনের “(দ্বাদশ শতাব্দী) মত 
স্থপ্রসিদ্ধ স্বতিকার এমন কথা বলতেও দ্বিধা! ব1 লঙ্জ] করলেন ন। যে, ব্রাহ্মণের 

পক্ষে শূত্র কন্তা বিবাহ এক গুরুতর পাতক তদ্বারা তিনি জাতিচাত হবেন; 
কিন্ত কোনও অবিবাহিত শূত্রা বমণীর সঙ্গে ব্যভিচার তেমন কিছু অপরাধ 
নয়, সামান্ত প্রায়শ্চিত্ত করলেই সেখানে তার অব্যাহতি ।** হিন্দু নীতিবাদের 

এই এতিহাসিক পরিণতি লক্ষ্য করেই রামমোহনকে বলতে হয়েছিল £ 01৫- 
8018755 1)0215091)0 705 ড/01155 800107) 016 72072177761) ড/10216 

৪5 [7115003 70052 0106 210] 11 00611 0060919£5 09015 €০ ৫6706 

[61181005 1165 8130. 061:6103)01)165 19165011060 05 1317500 1957815 €23 

1১10) 216 06061) 117600150119016 11018 006 ০0001001515 150০61% 6৫ 
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£0821003 ০৫ 00018] 05--*1৬৯ সুতরাং হিন্দুধর্মের মূল নৈতিক আদর্শ 

সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করলেও, এর বিশিষ্ট প্রক্কৃতি ও এতিহাঁসিক পরিণতি 

লক্ষা করে, সামগ্রিক সমাজকল্যাণের উপায়স্ববপ একে অবলম্ছন করা 

রামমোহন সম্ভবপর মনে করেন নি। অথচ সামাজিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের 

জন্য তার এমন একটি নৈতিক মানের প্রয়োজন ছিল যার উৎস হবে মানবচিত্তের 
আধ্যাত্মিকতা । এইখানেই খ্রীষ্টের উপদেশ তাঁকে গভীর প্রেরণা দিয়েছে। 
্রীষ্টের সাধনায় ঈশ্বর প্রেমের সার্থক উপলব্ধি মানবপ্রেমের মধ্য দিয়ে £ *1)00 
910811109৮০ 006 1,010 01)5 000 »100 81] 005 1)6910 81)0 ৪11 09 

101750,101015 15 0102 01750 ৪00 01) 568 00001099101) 150. 4170 

0১০ 560০0150. 15 116 91)00 10019005081 1056 005 70618100010] 

25 010556161৬৭ এই মানবপ্রেম বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট খ্রীষ্টের আরও একটি 
বাণীতে £ তোমার নিজের প্রতি অন্তের যে আচরণ তোমার অভিপ্রেত অপরের 

প্রতি তুমিও সেই আচরণ কর।৬৮ খ্রীষ্টের এই মুল উপদেশগুলিই তাই 

রামমোহন তার নীতিদর্শনের ভিত্তিম্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। শ্বীষ্টধর্মের তত্ব- 

ভাগের প্রতি তার কোনও আকর্ষণ ছিল নাঁ। 1106 701506165 ০£ 72545-এর 

ভূমিকায় এ বিষয়ে তার মনোভাব স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশিত £ 4.8 00000. ০৫ 
005 23156100065 ০0৫6 2 50076105 50009111)061)017)6 0১06, 0106 

4৯080001210 [1655৬ 61 0£ 0015 1020001)10115 55600, 10 1083 

0769.01520 2150 ড71)0 12019023 5001) 21) 11091)105 06 ০6165019] 

8100 66106500181 00)2005, 82150 2. 006 25010901088 04 0106 19 / 10101) 

€62০1)63 61320 0091) 5190010 00 01060 001)673 23 176 81)01310 7151) 

€০ 06 00176 705% 12509200115 05 60 1)012321) 17960016220 (2130 03 

09 16106] 00] €স15061505 88262101600 001561%25 2130 19109602016 

€০ 006 12500: 00813151100. 1৯৯ ব্রহ্মোপাসকের লোকব্যবহারসংক্রাস্ত 

আলোচনায় এই খ্রীষ্টনীতি পুনরুল্পেখ করেছেন-রামমোহন ক্রাহ্মলমাজের 
প্রতিষ্ঠাবংসরে (১৮২৮) £ “পরস্পর সাধুবাবহারে কালহরণের নিয়ম এই ঘে 
অপরে আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের তুটটির কারণ হয় 

সেইরূপ ব্যবহার আমর] অপরের সহিত করিব আর অন্যে যেরূপ ব্যবহার 
করিলে আমাদের অতুষ্টি হয় সেরূপ ব্যবহার আমরা অন্টের সহিত করিব না।”"০ 

$ 
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মানবগ্রীতির ধারণাটিকে তিনি যে তার বেদান্তভাষ্যেরও ( ১৮১৫) অঙ্গীভূত 
করেছিলেন তৃতীয় অধ্যায়ে দৃষ্টান্ত সহকারে দে আলোচন] করা হয়েছে।** 

তৎ্সামগ্িক পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী চিন্তার ত্রিপারা প্রস্থত বিশিষ্ট নীতিবিজ্ঞানের 
কুত্রগুলি রামমোহনকে কতদুর প্রভাবিত করেছিল সে প্রশ্নটিও বর্তমান 

প্রসঙ্গে সংক্ষেপে উত্থাপন করা যেতে পারে। এই তিনটি ধারা যথাক্রমে 

হুল; (১) অষ্টাদশ শতাব্দীর জ্ঞানদীপ্ত যুগের (286 0৫ চ0211£17661010601) 

প্রতিনিধিস্থানীয় চিন্তানায়কগণের নীতিবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গী; (২) বেস্থাম, জেম্স 

মিল প্রমুখ উপযোগবাদী (এ০11090190) দার্শনিকগণের বিশিষ্ট শীতিধিজ্ঞান ) 

(৩) রবার্ট ওয়েন প্রবতিত নব্য সমাজতন্ত্রের নীতিবাদ। এই তিন 

চিন্তাধারার সঙ্ষে রামমোহন ঘে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন প্রথম অধ্যায়ে 

আলোচনাপ্রপঙ্গে তার উল্লেখ করা হয়েছে।২ কশোকে বাদ দিলে 

জ্ঞানবিভামিত যুগের দার্শনিকগণের নীতিচিন্তার সামান্তলক্ষণ সম্ভবত হচ্ছে 

এই যে, তা স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানের (610011০91 

10705/1808 ) উপর প্রতিষ্তিত। আধুনিক কালে এই 500011091 দর্শনের 

শরষ্টা সম্ভবত সঞ্চদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক জন লকৃ।"ও তার পাশাপাশি 

সমকালীন ন্থপ্রপিদ্ধ ইংরেজ গণিতবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী নিউটন আবিষ্কার 

করেন, সমগ্র বিশ্বপ্রতি পারস্পরিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ভিত্তিতে গঠিত 
কয়েকটি আমোঘ নিয়মের শ্বত্রে বাধা । শিউটনের প্রভাবে ও লকের প্রযত্বে 

নীতিচিন্তার ক্ষেত্রেও এই নিয়মের রাজত্ব কল্পিত হয় এবং ক্রমশ গণিতের মতই 
নীতিশান্ত্রও একটি নিশ্চিত বিজ্ঞান (৪৪০ 5০161)০2) রূপে গণা হতে আরস্ত 

করে। মনস্তত্বের ক্ষেত্রে নিউটশীম্ব পদার্থবিজ্ঞানের স্ুত্রগুলিকে প্রয়োগ 

করে ডেভিড, হার্টলে ( ১০৫-৫৭ ) গড়ে তুললেন তার ভাবলংযোগবাদ 
(05015 ০0: ৪5590180107) ০ 10685) এর সিদ্ধান্ত হল মানুষের 

ইন্দিয়বৃত্তিগুলি বিশ্বগ্রাক্বতিক নিয়মপ্রস্থত, নিয়মান্গত এবং পরম্পরনির্ভর ; সুতবাং 

মানুষের প্রবৃত্তি, ম্বতি, বিবেক প্রভৃতি অন্তনিহিত সংস্কারগুলিও তাই। এই 

মতবাদ প্রমাণ করতে চাইল, নীতিবোধ বা নৈতিকতা বস্তুটি অলৌকিক বা 
ঈশ্বর্প্রেরিত কিছু নয়,এমন কি মানবসত্তার কোনও মৌলিক উপাদানও নয় ; 
এ হুল বাহ্ প্রকৃতি ও পরিবেশনিভর এক চবিভ্রধর্ম। এই নব্য নীতিবাদের 

| দৃষিতে নীতিশান্ত্র আর ধর্য বা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অঙ্গ রইলনা) অধিকস্ত 
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নৈতিক মঙ্গল-অমঙ্গলের ধারণাতেও এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এল। সুখ ব! 

আরাঁমকে মঙ্গল ও স্খাভাবকে অমঙ্গলের সঙ্গে সমার্থক মনে করবার প্রবণতা 
দেখা দিল। এই দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখযোগা প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় বেস্থাম, 

জেম্দ মিল প্রমুখ উপযোগবাদী (30118181) চিন্তানায়কগণের মধ্যে । 

সগুদশ-অষ্টদশ শতাব্ীর নব্য নীতিবাদ ও নবা মনোবিজ্ঞানের দ্বাবা প্রভাবিত 
এই দার্শনিকদের দৃষ্টিতে মানুষের নীতিজ্ঞান স্বতঃপিদ্ধ নয়, নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার 

সাহায্যে অনুমিত। জন টয়া মিল প্রদত্ত উপযোগবাঁদের সংক্ষি্ধ সংজ্ঞ! 

নিম্নরূপ 41196 ০066০. ড/17101) 2০0০6]505 89 016 10015096101 0৫6 1001815, 

[70110 0: 005 152665501780011)6555 71117011916. 1)09105 0080 

80010135 216 1151) 110 70101010101) 25 0065 6570 00 71020006 

1,71979117258, ড/৮10106 85 0106€5 6200 00 1910000০ 0০ 165৬6156 

06 10800107255. 835 10801106555 15 1170210060 1701585016; 09 

110)191010107295) 79210 220. 0106 70112 0011 0৫ 016250051৮8 বেস্থাম- 

জেম্স মিল ব্যাখাত এই মতবাদ মানবমনস্তত্ব সম্পকককিত কয়েকটি কাল্সনিক 

ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত £ (১) সর্বমানবের একমাত্র কাম্য সখ বা আরাম ; 

মানুষ স্বভাবত স্বার্থপর ; (২) বিভিন্ন প্রকার স্থখ বা আরামের মধো কোনও 

মৌলিক গুণগত পার্থক্য নেই; কাব্যবসান্বাদনের ও ফুটবল খেলার তৃপ্তি 
মূলত একজাতীয় উপভোগ $ (৩) যে হেতু সব স্থখ বা আরামই একজাতীয়, 
সে হেতু হিনাব করে স্থখ বা আরামের যোগফল নির্ণয় করা চলে। এই পদ্ধতি 

অন্থলারে স্থখের (বা আবাঁমের ) পরিমাণ নির্ণয়ের দ্বারাঁ সর্বাধিক সংখ্যক 

মান্ধষের সর্বাধিক স্থখসাঁধনই হল নীতিশাপ্ের আদর্শ। ইংলগ্ডে সমাজতন্ত্বাদের 

অন্যতম প্রবর্তক রবার্ট ওয়েনের সামাজিক ও নৈতিক দৃর্টিও উল্লেখযোগা ভাবে 

অষ্টাদশ শতাব্দীর জ্ঞানবিভাপিত উদারনৈতিক (15151) চিন্তা দ্বার প্রভাবিত। 

এই দিক দিয়ে এক হিসাবে তাঁকে হেলভেপিয়াস্, গড়ুইন, বেস্থাম ও জেম্স 
মিল্-এর সগোত্র বলা যায়, যদিও সমা'জ-পরিবর্তন সংক্রান্ত চিন্তায় পূর্বোক্তদের 
সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য ছিল।** কিশোর বয়ল থেকেই তিনি ধর্মে ও 

আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস হারান এবং ক্রমশ এই দিদ্ধান্তে আসেন, মানুষের চরিত্র 
সম্পূর্ণ তাঁর প্রাকৃতিক ও লামাঁজিক পরিবেশ দ্বারাই গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। 
নৈতিক মূল্যবোধ মানবসত্তার কোনও ঈশ্বর-সষ্ট মৌলিক নিত্য উপাদান নম্ন ; 
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এৰং আপন কৃতকর্মের জন্য মানুষের কোনও ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করবারও 
কিছু নেই। 

আলোচন! প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, জীবনের বিভিন্ন পর্বে রাঁমমোহন 

পাশ্চাত্য সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকীয় যুক্তিবাদী চিন্তার উল্লিখিত তিনটি শআ্োতেই 

অবগাহন করেছিলেন।"৬ তার গুথম জীবনের ইসলামীয় স্তরে আহরিত 

যুক্তিমার্গে গভীর বিশ্বাস উক্ত পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে বহুগুণে দৃঢ়, সমৃদ্ধ ও 

স্থমাঞজিত হয়েছিল, প্রসঙ্গান্তরে সে কথাও উল্লিখিত হয়েছে ।** 'ুক্তিবাদের 

সমর্থন ছাড়া রামমোহন সাধারণভাবে ইউরোপীয় চিন্তার পূর্ববর্ণিত ত্রিধারা 
থেকে নিজ চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর যে বৈশিষ্ট্যটি অর্জন করেন এক কথায় তার 
সংজ্ঞা দেওয়া! চলে সমাজ-জিজ্ঞাসা৷ । এই সমাজ-সমীক্ষণের ঝৌঁকটি আমাদের 

দেশে নৃতন। বেণেশসোত্তর পাশ্চাত্য চিন্তা থেকেই এটি আমাদের উনবিংশ 
শতাববীর ভাবধারাঁয় সঞ্চারিত হয়েছিল । সঞ্চদশ-উনবিংশ শতকীয় আলোচা 

নব্য ইউরোপীয় নীতিদর্শনের প্রেরণা এসেছিল নিউটন প্রবতিত নৃতন 
জড়বিজ্ঞানের স্ত্র ও প্রধানত লক ব্যাখ্যাত পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক 

নৃতন দার্শনিক প্রত্যয় (27001110150) ) থেকে । তাই এর বিভিন্ন ধারার 

মধ্যে সিদ্ধাস্তগত যতই পার্থক্য থাকুক, সাধারণ ভাবে এর দৃষ্টি বহিম্খী; 
ব্যষ্টিপধায়ে এর আধার মানুষের ইহজীবন, সমষ্টিপধায়ে মানবসমাজ। এই 

দৃিতে মানুষের ভালমন্দজ্ঞান ও তত্মম্মত আচরণের উদ্ভব ও নিয়ন্ত্রণ নির্ভর 

করে প্রধানত তাঁর বাহ্ পরিবেশের উপর । বাষমোহন যে নীতিচিস্তাকে 

ভারতীয়স্থলভ দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পধায়ে আবদ্ধ না রেখে সমাজসংস্কার ও 
মানবকল্যাণের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করেছিলেন তার মধো এই পাশ্চাত্য 

প্রভাবের কার্ধকারিত্ব অবশ্য লক্ষণীয় । 

কিন্ত সমকালীন পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাবে বামমোহনের নীতিদর্শনে সমাঁজ- 

কল্যাণের প্রশ্নটি এত বড় হয়ে দেখা দিলেও এক্ষেত্রে ইন্ড্িয়জ অভিজ্ঞতাবাদী 
(61073150515) দের সঙ্গে তাঁর একটি মৌলিক পার্থকা ছিল। নীতিবোঁধকে তিনি 
শুধু যে মানবসত্তার একটি মূল উপাদান গণ্য করতেন তা৷ নয়, তাঁর দৃষ্টিতে 
মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ ছিল তার আধ্যাত্মিক চৈতন্যেরই প্রকাশ। এইখানে 
তিনি ছিলেন উপনিষদ ও খ্রীষ্টোপদেশ দ্বারা বিশেষ গ্রভাবিত। আত্মচৈতন্যের 

একত্বদর্শী পুরুষের মন সর্বপ্রাণীর প্রতি গ্রীতিতে অন্থ্রপ্ধিত__উপনিষদের এই 
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শিক্ষা এবং ঈশ্বরপ্রেমের সার্থকতম প্রকাশ মানবপ্রেমের মধ্য দিয়ে_গ্রীষ্টের এই 
উপদেশ মূলত তার নৈতিক দৃষ্টি গঠন করেছিল। হৃতরাং তাঁর কাছে 
নীতিবোধ অধ্যাত্মচেতনারই অঙ্গ, মৌলিক এবং বিশ্লেষণাতীত। কর্মবাদ বা 
পাপপুণ্যের প্রচলিত ধারায় বিশ্বাস তিনি কোথাও স্পষ্টভাবে জ্ঞাপন করেন নি। 
্ী্ধর্মাহুমোদিত মৌলিক পাপতন্বকে যে তিনি অযৌক্তিক মনে করতেন 
তারও নিার্শন আছে ।*৮ কিন্তু সতকর্মের যে আত্মতৃপ্তি বা সামাজিক কল্যাণ- 

সাধন ছাড়াও একটি গভীরতর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আছে-_এমন চিন্তাও তার 

রচনার কোথাও কোথাও আভামিত ; যেমন, “এরূপ স্ত্রীবধেতে একদেশীয় 

লোকের কি কথা? যদ্দি তাবৎ দেশের লোক এঁক্য হইয়া করে, তথাপি 
বধকর্তার1 পাতকী হইবেক, অনেকে এক্য হইয়া বধ করিয়াছি, এই কথার 

ছলে ঈশ্বরের শাসন হইতে নিষ্কৃতি হইতে পারে না:.-1*** অপিচ,“এরপ বাক্য- 
কৌশল করিয়া কতিপয় মনুষ্য ধাহারা স্ত্রীবধে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন, 
তাহাদের মনোরঞ্জন করিলেন, কিন্তু বাক্যপ্রবন্ধবলে ঈশ্বরবের বিচারে কি ত্রাণ 
হইতে পারে ?”** এই প্রসঙ্ষে বেদাস্তার+-এর ইংরেজি ন্মন্থবাদের ভূমিক! 
থেকে পৃর্বোদ্ধত সেই অংশও পুনঃল্মরণীয় যেখানে এই বিশ্বাস প্রতিফলিত, 
জীবনের সকল কর্ম ঈশ্বরে নিবেদিত হয়েই চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ করে এবং 
পরিণামে পরম প্রাপ্তিও আমে এঁশ স্থত্রে।”১ স্থৃতরাং এ সিদ্ধান্ত করতেই হয়, 
রামমোহনের নীতিবোধের উৎস তার অধ্যাত্ববাদদ। থ্রীষ্টোপদেশ ও সমকালীন 
পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ নীতিচিন্তা একে যথাক্রমে মানবমুখী ও সমাজমুখী করেছে, 

কিন্ত তার দ্বারা এর আধ্যাত্মিক চরিত্র ঢাকা পড়ে নি /ক্ষতকর্ষের চরম 

জবাঁবদিহির বেলা তিনি ঈশ্বরেরই ভরসা করেছেন, মান্ষের নয়। একটি 

তুলনা শ্ঘভাবত মনে আসে। অধ্যাত্মতত্ব যে অর্থে যতদুর রামমোহনের অস্থি 

বি্াসাগরের তা নয়। শেষোক্ত মনীষী ছিলেন প্রখর বাস্তববুদ্ধি ও অমিত 
পৌকুষের অধিকারী, মানবপ্রেমী কর্মী পুরুষ । ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা! নিয়ে 

জীবনে তিনি বিশেষ মাথা! ঘামান নি, কাউকে ধর্মেপদেশও দ্রিতেন ন1। কিন্ত 
স্বীয় কর্মের চূড়ান্ত নৈতিক দায়িত্ববিচার প্রসঙ্গে তিনি এক স্থানে রামমোহনের 
সঙ্গে প্রায় কঠ মিলিয়েছেন। কয়েকজন কল্যাণকর বন্ধুর সহায়তায় বিদ্যাসাগর 
স্থাপন করেছিলেন হিন্দু পারিবারিক বৃত্তিভাপ্তার (71700 £805115 
0001 চা) কিছুকাল পরে এর পরিচালন! সম্পর্কে মতভেদ হওয়ায় 
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তিনি এর সংশ্রব ত্যাগ করেন। এই উপলক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারী ১৮৬ তিনি 

উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গকে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে বলেছেন £ “এই 
ফগ্ডের সহিত আর সংশ্রব থাকিলে ভবিষ্যতে আমাকে ছুর্ণীমের ভাগী হইতে 

হইবে এবং ঈশ্বরের কাছেও জবাবদিহি করিতে হইবে। এই ভয়ে অত্যন্ত 

অনিচ্ছাসত্বেও এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই ফণ্ডের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ 

করিতেছি।””২ অবশ্ত এখানে বামমোহন ও বিদ্যানাগবের নীতিবোধের 

আপাত সাদৃশ্য সত্বেও একটি পার্থক্য স্মরণীয়। বিগ্ভাসাগরের অন্তরে যদি 

প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাস থেকে থাকে তাহলে মানতে হবে, তার দৃঢ় ও মৌল 

নীতিবোধের মধ্যেই একমাত্র তিনি এর স্থির ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। 

অপর পক্ষে রামমোহনের নীতিবোধ ছিল তাঁর মৌল ব্রদ্ষবাদ থেকে উৎ- 

সাবিত। 

দেখা যাচ্ছে, আধুনিক পাশ্চাত্য নীতিদর্শনের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি 17700161910150 
ও 6100100156 এই ছুটি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে রামমোহনকে সাধারণভাবে 
প্রথমোক্তদের সগোত্র মনে করবার পক্ষেই যুক্তি প্রবল যদিও দ্বিতীয় ধারাটিও 

তার নৈতিক দৃষ্টি গঠনে উল্লেখযোগা সহায়তা করেছিল। নীতিবোধ এবং 
ভালমন্দ ধারণ মানুষের একটি মৌলিক বৃত্তি যা স্বতঃপ্রমাণ এ বিষয়ে তিনি 
দৃঢপ্রত্যয়ী এবং এখানে 10001090150 দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তার মুখ্য সাদৃশ্ঠ। 

কিন্তু পাশ্চাতা 10916100152র1 নীতিবোধের ভিত্তিকে সর্বদা মানুষের 

অধ্যাত্মচৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত করেন নি। বামমোহনের নীতিবোধের দৃঢ় ভিত্তি 
ছিল তার অধ্যাত্মপ্রতায়। এখানে ওপশিষদ ও খ্ীষ্টায় আত্মবাদ ছাড়া পাশ্চাত্য 

1100101015190দের মধ্যে বিশপ বাটলার প্রভৃতির মত বিশেষ করে ধাবা 

্রীষ্টীয় নীতিবাদের দ্বারা প্রভাবিত তাদেরই সঙ্গে তার চিত্তের আত্মীয়তা 
সমধিক | বেস্থাম ও জেম্স মিলের সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতা সত্বেও এক্ষেত্রে 

তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর বামমোহনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। রবাট্ ওয়েনের 

ক্ষেত্রেও তাই। কেন না বেস্থাম, মিল, বা ওয়েন কেউই শ্রীষ্টধর্ষে বা তৎপ্রস্থত 

্ী্টীয় নীতিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন ন1। বেস্থাম স্থখ (08170855) ও আরাম 
(015254:6)-কে সমার্থক মনে করতেন; তার ধারণ] ছিল প্রত্যেক মাঙষই 

স্বার্থপর এবং ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ আরাম (স্স্থখ) প্রতিটি ব্যক্তির বাঞ্ছিত ও 
অনিষ্ট; কিন্তু প্রতি ব্যক্তির সথখেচ্ছা চরিতার্থ করবার প্রগ্মামকালে পরস্পরের 
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স্বার্থসংঘাঁত অবশ্যই ঘটতে পারে ; স্ৃতরাঁং সর্বোচ্চমংখ্যক মানুষের সর্বোচ্চ 

স্থখ বা আরামই কাম্য, এতে যদি অল্পসংখাক মানুষের স্থখ বা আরাম বিসর্জন 

দিতে হয় তাহলে তাঁও বাঞ্চনীয়। এই যুক্তিতে ধরে নেওয়া! হচ্ছে স্থখ বা 

আরাম বন্তটি পরিমেয়, অন্য পাঁচটি জড় বস্তর মত গাণিতিক পদ্ধতিতে হিসাঁব 

করে এর কমবেশী নির্ণয় করা চলে। বামমোহনের মত নীতিবোধকে ধাবা 

আধ্যাত্মিক চেতনার এক মৌলিক বিকাশ বলে স্বীকার করেন তাদের কাছে 
এ মতবাদ নান! কারণেই গ্রহণীয় হতে পারে না। প্রথমত স্থখকে আবামের 

সঙ্গে এক করে দেখা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের দৃষ্টিতে শ্রেয় এবং 
প্রেয় ছুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পুরুষার্থ। ব্যক্তিগত স্থখ বা আরাম চরিতার্থ কর! 

জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্ট, এ সিদ্ধান্ত তারা কিছুতেই মানবেন না। যাস্ত্রিক 
ভাবে বহু ব্যক্তির আবাম বা স্থকে একত্র কবে স্থখের সর্বোচ্চ যোগফল বার 

করা যায় এ কথাও তাদের কাছে অশ্রদ্ধেযম বোধ হবে।”৩ তারা নীতিজ্ঞানকে 

একটি স্থায়ী মূল্যবোধ ধরে স্থখকে ( ছুখকেও ) তার অন্থতম অনুষঙ্গরূপে 

দেখবেন। হবহাউদের ভাষায়, “৬/5. 216 1)805 110 30100151156 8150 

005 50900601)11)6 20050 0০ ডা0101)1)116. 14106 2070 10 165 

10000110510 5৪106 8100 ০000 10900117635 106001065 ৪1) 11101910177, 

1 ০ ০০ 10805 হা) 00105 ৪10181015 0015 892. 10008185 

0 0] 10810117255 0106চ আ0210 58952 170 192 0062.7)5 00 02] 

19000110555, ৬৮108 ০ 1518 001 00956 ০ 10৬০ ৪1100 17621] 

0086 0065 550010 9০ 19805 010 8105 65003, 006 8150 008 

0085 9150910 76 200 00 186 ০ 0011]. ০0৮০৮ 1৮৪ ববার্ট 

ওয়েনের অধাত্মবাঁদ-বিরোধী বহির্ম্থী নীতিচিস্তার সঙ্ষে নিজের মতপার্থক্য 
রানয়োহন প্রকাশ করেছেন ওয়েন-পুত্রের নিকট লিখিত ১৯ এপ্রিল ১৮৩৩ 

তারিখের পত্রে । এখানে তাঁর বক্তবা, খ্রীষ্ট ও হিন্দু ধর্ম স্বীকৃত বিশ্বজনীন প্রেম 

ও দাক্ষিণা (4090০001755 0£ 01)1567821 10 ৪10 ০1081165) প্রমুখ 

চিরায়ত নৈতিক মৃল্যবোধগুলিকে অশ্বীকার করার জন্ই ইংলগ্ডে ও আমেরিকায় 
রবার্ট ওয়েনের সমাজতান্ত্রিক কর্মস্চী ব্যাহত হচ্ছে।”*ৎ তবে একথা সর্বথা 
্বীকার্ধ, জ্ঞানবিভাসিত যুগের চিস্তানায়কগণ, তথা! বেস্থাম প্রমূখ উপযোগবাদীরা 
এবং সর্বশেষে ওয়েন প্রভৃতি তৎসাময়িক সমাজতন্ত্রের প্রবস্তৃবৃন্দ নৈতিকসমন্তা 

৩৪৫৭ 



সংক্রান্ত তাদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক ইহমৃখী চিন্ত] ঘারা রামমোহনের 
লামাজিক দৃষ্টকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিলেন । বামমোহনের সমাজচিস্তার 

ক্রম-অভিব্যক্তি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্ত] বিশ্লেষণের পদ্ধতি ও সমাধানের 
প্রস্তাব সমূহ পদে পদে এ কথ! মনে করিয়ে দেয়। এক কথায় বলা যায় তার 
নীতিচিন্তায় মূল 17200160219 প্রত্যয়ের সঙ্গে 60101081 পদ্ধতির সমহুয 
ঘটেছিল। এর অনেক নিদর্শন আছে। 

বেস্থামের চিন্তায় নীতিশান্ত্র ও ব্যবহারশাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের উপর যথেষ্ট 

গুরুত্ব আরোপিত। “সর্বাধিক সংখাক প্রাণীর সর্বোচ্চ হ্বখসাধন*_উপযোগ- 

তত্বের এই প্রাথমিক নীতি হল এই যোগাযোগের প্রধান স্ুত্ত্র। এ বিষয়ে 

তার 40 10000006101 60 00০ 1701)010165 00 70017915 ৪2150 

16815190017 (১৭৮৯) গ্রন্থখানি দিকৃ-নির্দেশক ৷ কিন্তু এই যোগাযোগ 

'্বীকার করে নিয়েও বেস্থাম এই ছুই শাস্ত্রের সুশ্দ্র প্রভেদ সম্পর্কে সর্বদা 

সচেতন । জন বাওরিং সম্পাদিত বেস্থাম-গ্রস্থাবলীর সংস্করণের জন হিল-বার্টন 

যে সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন সেখানে বিষয়টি এই ভাবে উপস্থাপিত : 
৮0616 816 0 100811) 01016005 11) ৮16৮7 17) [10096 0£ 73619010910), 

01155 10101) 816 11)0610060 60 17)0016106 11001708.1) 8:001010- 0106 

01716001018 01 01061710721] 2790 006 0176500101) 0: 01705 1,569] 921)0- 

0010.701)6 0106 15 00 10500106 096 11901190081 25 10 ভ11)80 106 

03510000 ০০--0)০ 00106] 15 60 117507100 0116 16151518001 1081 

16 008196 00 €18:0106 2190 7650106 ৬৬1)6162 006 10110011785 

0667. 0176 61) 117 516€ভা, 0১6 50161061985 1661 0210 0101178660 

1%01815 01 [5001০5--৬/1)616 006 12667 6150 18 17610 11) 516৬ 006 

৪০161)065 45 081160 17১01101059 01790116108] [19119500105 ৪10 61001080০68 

10011) 16 0106 216 2100 50161,06 0£ 1,66191801019...4১10000£10 006 

(5820650 [72010101655 71011501716 ০৪ 00 €০ণ ০0৫11) ৮16 0৫ ৪11 

60০ ৪0000175 ত710101769 আ1)60)61 01065 11280006120] 100 00 

7160 00610 ০তও। 11050151008] 8000738 0: (6201) 03610 100% 

€0:107815 10165 207 006 ৪০002. 0£ 003618) 66 00616 15 

0:08 02008580100 ৩0661) 0065৩ তে 501১605 18£500108 
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৪ 076 £০০06 0৫ 000. 0£ 07612,..10 0085 0600. 00 00০ 6168063 

199101011)655 ০0 50০16650086 2. 00812 5150010 ৮০910100911]5 £0110 ৪ 

০6108119 1015 0: 2০0100 ; 60616 058% 06 11718101009 0 006 108001- 

0255 01 0106 0010100721)15 11) £€21)6181] 60 5010016] 1010) 0০ 19110 

50101) ৪ 17116 16 1019 11)511108010105 216 8£811050 101৮৬ ব্যক্তির নৈতিক 

সংস্কার অনুসারে ইচ্ছান্থখে মে যে কাজ করবে তাকে আইনের বলে সেই কাজ 
করাতে গেলে সেই বাধাবাধকতা সমগ্র সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। সম্ভবত 

এক্ষেত্রে বেস্থামের উক্ত গ্রন্থধূত চিন্তা রামমোহনকে প্রভাবিত করেছিল। তবে 

বেস্থামে যা স্থত্রাকারে বর্তমান, রামমোহন সেটিকে স্পষ্ট, সুশৃঙ্খল ও স্থচিস্তিত 

রূপ দিয়েছেন বংশগত সম্পত্তিতে হিন্দুদের অধিকার সংক্রান্ত ১৮৩০ লালে রচিত 

তার গ্রস্থে। বিচারপতি ম্যাকনাটেনের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সংক্রান্ত 
এক উক্তির প্রতিবাদে (৪ ০981)৮ 00 10815 0026 11558]10 1১101) 

1.5 5015102160 1017)0181) রামমোহন বলেছেন £ 41,৮05 100৬ 

80115 0015 13911170116 60 7018001০600 926 1907 181 23 2. 61)6181 

[01০১ 16 [095 06 58615 80970660.. 10 00811গ 218 819217001060 

16211791615 21) 8.০ 01 6511 170017] €381001015. 4৯7০ 3201) 01)1015 0০0 

96 00666015 06018160 11)58110 2100 006 01501010601 00200 

161705150 1116810170966 7? 70 06100016 0106 5216 ০0৫ 1000515801175 

017055 2100 5017165, 50 11010110105 609 1)6810 2150 €৬6 50006100068 

06550006152 01 1166) 01) 006 70851706176 0: 000163 70011015 165160, 

19 21) 200 1)151015 17161181905 2.0 11000901581 : 15 0105 08801018 

[0 8 01021610106) 161006160 11)৮8117 ৪100 70817021705 501996৫ ? 

শ'৩ 01106 99119 £911)60 11] ৪. আআ 500010)61)060 11) 21001010101) 

৪150 027:160 010 10) 0:01 15 21) 2:০0 10010,0181 ৪.110 17611610105. 

[9006 7210001 002156916 60 05 00175106050 1058110৪170 006 

0700615 €০ 6০ 7065 150180650? "০ £৮০ ৪ 0808106 10) 

[071771966 00 ৪ 210/0105 1081) 00 ৪০০০00130০৫ 18100 8150 

10:001)6, 01 00061 50001) 001)9106180010, 18 2: 06620. 0£ 10)681) 8100 

120100181 63:81)016. 15 09০ 00101 00 66 06161016 001291061:60 
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1152110 21)0 00610 01011076172 11165161038 270 055005 00৩ 

115 018. 66110-561178 15 1)00 01515 1002)0191 1000 13 76501:0106ণ 

05 1708175 25 10171702115 17010 002 101800106 08010] 801001660 0০9 

05 16589] 15 0106 70817021711) 71101) 10115 ০0৮11901060 117) 000105 

04 105602?”৭ অবশ্য রামমোহন শ্বীকার করেছেন, কতগুলি আচরণ আছে 

যা একাধারে দুণর্গতি ও অধর্ম বা দুর্নীতির প্রান্তঘেষা এবং সেগুলিকে আইন 
দ্বারা নিষিদ্ধ কর] সঙ্গত। কিন্তু নীতিবিরোধী অথচ আইনসম্মত আচরণ 

এবং নীতি ও আইন ছুই মানদণ্ডেই নিষিদ্ধ হওয়ার যোগ্য আচরণের মধ্যে 

সীমারেখা নির্দিষ্ট করবার উপায় কি? সে ক্ষেত্রে রামমোহনের মতে প্রতি 

দেশের লোকপ্রচলিত আইন (০9220) 19/ ) এবং প্রতিষ্ঠিত লোক- 

ব্যবহার (65080115160 9596) সম্মত দুইএর মধ্যকার ভেদরেখাকে ই মেনে 

নিতে হবে। বাঁমমোহন তার সমালোচনা ও ব্যাখা। শেষ করেছেন এই বলে 

যে বিচারপতি ম্যাকনাটেন আগে তার স্বদেশ ইংলগ্ডের বাবহারবিদ্গণকে 

নীতি ও আইনের ভেদাভেদ বর্জন করতে বাজী করুন তাঁর পরে বাঙ্গালী 
হিন্দুরা এ বিষয়ে তার কথ! শুনবে ।*৮ নীতিশান্ত্র ও ব্যবহাবশান্ত্রের স্ব 

্ব পরিমণ্ডল, উদ্দেশ ও পদ্ধতির পার্থক্য বর্তমান ব্যবহার বিজ্ঞানে 

( )1159:0061)06 ) স্ুনিদ্িষ্ট ও সর্বন্বীকৃত।৮* কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর 

প্রথমার্ধে বিষয়টি সম্পর্কে ধারণ] পাশ্চাতা জগতেও স্পষ্ট ছিল না; ছুই শাস্ত্রের 

সীমাবেখার প্রশ্নে দার্শশিক ও বাবহারবিদ্গণ তখনও তর্কাতীত মীমাংসায় 

উপনীত হন নি। বেস্থাম, জেম্স্ মিল, অষ্টিন প্রমুখ ঘে সব মনীষীর মৌলিক 
চিন্তা সমস্তাটিকে চূড়ান্ত সমাধানের পথে অগ্রসর করেছে তাদের মধ্যে 
রামমোহনের নামটিও গণ্য হওয়া উচিত। 

নীতি ও ব্যবহারশাস্ত্রের সক্ষম গ্রভেদ স্বীকার করলেও বেস্থাম এগুলির ঘনিষ্ঠ 

সম্পর্কের উপরও জোর দিয়েছেন তীর প্রাগুক্ত গ্রন্থে। সর্বোচ্চ লোক- 

কল্যাণের উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালপ্রচলিত (ইংলগ্ডের ও সমগ্র বিশ্বের ) আইন 

বাবস্থাসমূহের যে সংস্কার করতে চেয়েছিলেন, তা হল ইতস্ততবিক্ষিপ্ত বিপুল 

বিচিত্র ব্যবহারবিধিকে হৃশৃঙ্খল ও সুনির্দিষ্ট সংহিতার (০০৫৬) আকারে 

বেঁধে দেওয়া । ইংরেজি ভাষায় ০০৭19০2007. শব্দটি বেস্থাম চালু করেন। 
বিভিন্ন যুগে রাষ্্রশাসক ও আইনপ্রণেতুগণ দেশের আইনকে এই ভাবে 
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সংহিতার আকারে বেধে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছেন । প্রাচীন 

মেসোপটে মিয়ায় হাগ্মুরাব্বির সংহিতা, প্রাচীন গ্রীসে দোলোনের সংহিতা 

রোমান সম্রাট দ্বিতীয় থিওদোসিযুম ও জুন্তিনিয়ানের সংহিতাছয়, একালে 

নেপোলিয়নের সংহিতা (0০৫০ 7991507,) প্রভৃতি এর প্রকৃষ্ট 

উদাহরণ। ভারতব্ধের প্রাচীন ধুগে মন্ুসমেত কুড়ি জন ধর্মশান্ত্রকারও 

সেই কাজই করে গেছেন। বেস্থাম উপযোগবাদের দৃর্টীতে এই সংহিতা- 
প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন কয়েকটি কারণে £ (১) ইংলগ প্রভৃতি 

দেশের প্রচলিত আইন যুগযুগপুগ্ীভূত নানা বিচিত্র উপাদানের ভারে এক 
বিপুল, বিশৃঙ্খল, ক্ষেত্রবিশেষে স্ববিরোধী, নান! প্রয়োগহীন, অপ্রচলিত নিয়ম- 

শাসিত বাবস্থায় পরিণত; (২) আইন না জানা অপরাধ, কিন্তু জনসাধারণের 

পক্ষে প্রচলিত আকারে এই স্তুগীকৃত, অস্পষ্ট, বিশৃঙ্খল পরিভাষা-কণ্টকিত, জটিল 

আইনব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা অসম্ভব; (৩) আদালতের বিচাঁরপদ্ধতি 

এত মস্থরগতি এবং বায়বহুল, আইনজীবী ও বিচারকগণ এত অর্থগৃর্, দীর্ঘস্থত্রী, 
দায়িতজ্ঞানহীন, সহান্ুভূতিবজিত এবং স্থলবিশেষে মূর্থ যে, প্রচলিত ব্যবস্থায় 
সাধারণ মানুষের পক্ষে স্থুবিচার লাভ করা প্রায় অসম্ভব 1৮ এই কারণেই 

বেস্থাম প্রচলিত আইনকে সরল, যথাসম্ভব পরিভাষাবঙ্গিত, স্বল্পমূলা, সাধারণের 
পক্ষে সহজবোধ্য সংহিতাকারে প্রকাশ করবার স্বপক্ষে আজীবন আন্দোলন 

করেছেন। দেখা যাঁবে, পার্লামেন্টের সিলেকট্ কমিটির লামনে ভারতের বিচার- 

ব্যবস্থা সম্পর্কে সাক্ষাদান প্রসঙ্গে রামমোহন প্রথমেই প্রচলিত আইনকে একটি 
০০৫৪ বা সংহিতার আকার দেওয়ার আবশ্তকতার উপর জোর দিয়েছেন। 

এই সংহিতা দ্বেওয়ানী ও ফৌজদারী ছুই আইনেরই হওয়া প্রয়োজন 
এবং হিন্দু ও মুসলমান আইনে অভিজ্ঞ বাক্তিদের উপরে তা প্রণয়নের 
ভার দেওয়া উচিত।৯১ এর যুক্তি হিসাবে তিনি যা বলছেন তার 

সঙ্গে বেস্থামের অনুরূপ যুক্তির মিল আছে: 7115 চ২৪৪০19019153 
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রামমোহনের দৃষ্টির এই সাদৃশ্ঠবিচারকালে ছুটি কথা মনে রাখা উচিত। 
বাবহারশাস্ত্রের সংহিতা (০০৭6 ) এবং সংকলন ব1 সংগ্রহ (71865) প্রকাশের 

এঁতিম্ব ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন। সংস্কৃত সাহিত্যে মন্ন সমেত বিংশতি ধর্ম- 

সংহিতা ও অপংখ্ নিবন্ধগ্রস্থের অস্তিত্ই এর প্রমাণ। আইনের প্রামাণিক 

সংকলন প্রণয়নের ধারাটি অষ্টাদশ শতাবী পর্যস্ত ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় 

যেচলে এসেছিল তার ছুটি নিদর্শন যথাক্রমে ওয়ারেন হেহিংসের আমলে 
সংকলিত “বিবাদার্ণবসেতু” (হ্ালহেড কর্তৃক ১৭৭৬ সালে ইংবেজিতে অনুদিত ) 

এবং জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সংকলিত “বিবাদভঙ্গার্ণৰ ( কোলক্রক কর্তৃক ১৭৯৮ 
সালে ইংরেজিতে অনূদিত )। রামমোহন হিন্দু স্থৃতিশান্তরে স্থপত্ডিত ছিলেন এবং 
এই ধারাবাহিক এঁতিহটি অন্তরঙ্গভাবে জাঁনতেন। ফার্সাতে অভিজ্ঞ হওয়ার 
দরুণ সম্রাট ওুরংজিবের আমলে সংকলিত ভারতে মুসলিম আইনের সর্বশ্রেষ্ঠ 
ংকলন “ফতোয়া-ই-আলমগিরি'র সঙ্গেও তার পরিচয় ছিল।*৩ স্থতবাং 

আইনসংহিতা! প্রণয়নের উপযোগিতা সংক্রান্ত প্রেরণা তার মূলত ভারতীয় 
সুত্র ও হিন্দ্-মুনলিম ব্যবহার শাস্ত্রের প্রচলিত উদাহরণগুলি থেকে এসেছিল 

এমন ধারণা ম্বচ্ছন্দে করা! চলে। বেস্থামের রচনা ও যুক্তি এক্ষেত্রে তার 

ভারতীয় এঁতিহাগত ধারণাকে পুষ্ট, মাঞজজিত এবং যুগোচিত লক্ষণমণ্ডিত 

করেছিল।৯*৪ দ্বিতীয়ত বেস্থাম কতগুলি বিমূর্ত নীতি ও তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত 

এক সর্বজনীন সংহিতাপ্রণয়ন-পরিকল্পনা (0০901608002. 7009709581 ) 

প্রস্তুত করেছিলেন এবং অন্থুরুদ্ধ হলে তাদহ্ুসারে পৃথিবীর যে কোনও দেশের 
জন্য এক পূর্ণাঙ্গ আইনব্যবস্থা গড়ে দেবেন এমন প্রকাশ্ঠ প্রতিশ্রতিও 
দিয়েছিলেন । কিন্তু এখানে বামমোহুনের মার্গ ছিল স্বতন্্ব। তার মতে 

কোনও দেশের আইনব্যবস্থার সঙ্গে সে দেশের এঁতিগ্, ও জীবনচর্ধার, 

৩৬২ 



বিশিষ্ট ও অন্তরঙ্গ যোগ থাকা একান্ত আবশ্তক। আমরা দেখেছি এই 

যুক্তিতে তিনি বাঙালী হিন্দুর উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে মিতাক্ষরা অপেক্ষা 

দঁয়ভাগের উপযোগতা স্বীকার করেছেন। অন্যত্র ভারতের ফৌজদারী 
আইনকে সংহিতার আকার দেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, “£ ০০৫6 
0% 01010011091 187 101 10018 51000] ০৪ 10900060 23 তা 23 

09551016 ০010 00056 01010010165 70101) 2162 50100001 €0 200 

৪০107016166 05 81] 006 01066165206 ৪00 [011025 1101)91010% 

€)৩ ০০০0৮ 1৯৭ সমাজে প্রতিষ্ঠিত এত্হাগত এই বিচিত্র লোকবাবহার 

বা ৪578০ যদি আইনসংহিতায় স্বীকৃতি ন1 পায়, তবে তা৷ দেশবাসীর উপযোগী 
হবে না এই ছিল রামমোহনের স্থচিস্তিত সিদ্ধান্ত । এখানে বেস্থামের সঙ্গে 

তীর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থকা লক্ষণীয়। 

দ্বিতীয় যে স্থত্রে বেস্থামের সঙ্গে রামমোহনের ব্যবহারশান্ত্র ও বিচারবাবস্থা 

সংক্রান্ত চিন্তার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় সেটি হল বিচারকদের যোগাতার 
প্রশ্ন । রামমোহন অনুভব করেছিলেন, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিশ প্রবতিত 

বিচারবাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশে যোগাতাসম্পন্ন বিচারকের অভাব ঘটেছে। 

তখনকার দিনে আইনের বিশেষ শিক্ষা না পেয়ে অতি অল্প বয়সে কোম্পানির 

ইংরেজ মিভিলিয়ানরা ভারতবর্ষে এসেই শামন ও বিচাবের কাজ আরম্ভ 

করতেন। সরকারী যুক্তি ছিল, অতি অল্প বয়সে এদেশে এলে এবা৷ সহজেই 
এদেশের ভাষা আয়ত্ত করতে পারবেন । এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে রামমোহনের 

বক্তবা ছিল £ (১) কোন একটি বিশেষ আইনপদ্ধতিতে শিক্ষিত না হলে অল্প- 
বয়সী, অনভিজ্ঞ, এদেশে নবাগত ইংরেজ বিচারকের পক্ষে এদেশের আইন ও 

বিচারপদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা সম্ভব নয়; সুতরাং তার প্রস্তাব 730 
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এ সম্পর্কে স্র্গত অতুলচন্দ্র গু মন্তব্য করেছেন, “এক দেশ ও এক কালের 

বাবহারশাস্ত্রের সম্যক জ্ঞান যে অন্য দেশ ও ভিন্ন কালের বাবহারশাস্ত্রের গভীর 

অন্ূ্টি দেয় রামমোহন রায়ের একথার প্রমাণ ইংলগ্ের নাম করা 
বিচারপতিরা প্রিভি কাউনদিলে হিন্দু আইনের বিচারপ্রসঙ্গে বারবার 
'দিয়েছেন। সংস্কৃত ভাঁষা না জেনে স্মতিকর্তী ও নিবন্ধকারদের পুঁথির অতি 
সামান্য অংশমাত্র অন্রবাদের মারফত পরিচয় পেয়ে এই ইংরেজি ও রোমক 

'আইনে অভিজ্ঞ ইংরেজ জজের স্মৃতি ও নিবন্ধকারদের মর্মকথা ও মূলস্থত্রগুলি 

এমন চমত্কার ধরেছেন যে দেখে আশ্চর্য হতে হয়। অপরপক্ষে অনেক 

ইউরোপীয়ই “ইপ্ডোলজিস্ট” সংস্কৃত ভাষা! ভাল শিখে এবং বহু ম্বতি ও নিবন্ধতত্ব 

মূলে আছ্যোপাস্ত পড়ে ওদের মধ্যে যে সর্বব্বহারশান্ত্রসাধারণ মূলতন্বগুলি নিহিত 
বয়েছে_অনেক জায়গাতেই তা বুঝতে পারেননি, কারণ কোনও ব্যবহার- 

শাস্ত্রের জ্ঞানই তাদের নেই, নিজের দেশেরও নয়, পরের দেশেরও নয় ।৮৯৭ 

গুণগত এবং আইনজ্ঞানগত যোগ্যতাই বিচারক নিয়োগের একমাত্র 

মানদণ্ড হওয়া উচিত বেস্থামের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে এখানে রামমোহনের 

ঘৃঠিভ্গীর এক্য লক্ষণীয়। তবে বেস্াম ধার কঠোর সমালোচক ছিলেন সেই 
বিখ্যাত ইংরেজ ব্যবহারবিদ সার উইলিয়ম রব্ল্যকষ্টোনের 090007613021169 

07 0106 18575 0 দ0819750 থেকেও বামমোহন এক্ষেত্রে নিজসিদ্ধান্তের 

সমর্থনে উদ্ধৃতি দিতে দ্বিধা করেন নি।৯৮ বিচারবিভাগীয় সংস্কার সম্বন্ধে 

আর একটি ব্যাপারে নিজ অভিজ্ঞতার সমর্থন সম্ভবত বেস্থামের চিন্তা 
থেকে রামমোঁহন লাভ করেছিলেন। সেটি হল প্রচলিত বিচারব্যবস্থাকে 
সর্ববিধ জটিলতা ও দুর্ণাতিমুক্ত এবং তার মস্থরতা ও ব্যয়বানুলাবর্জন করে তাকে 
জনসাধারণের আয়ত্তে এনে দেওয়া। বেস্থাম এ-সম্পর্কে ইংলগ্ডে বিশেষ 

আন্দোলন করেছিলেন। রামমোহন পালামেন্ট সিলেকটু কমিটির সামনে 

সাক্ষাদ্ানকালে ব্রিটিশ ভারতের প্রচলিত বিচারপ্রথা প্রসঙ্গে বিষয়টি সম্পর্কে 
যে-নব মন্তব্য করেছেন তা প্রায় সর্বন্ধ বেস্থামকে ম্মরণ করিয়ে দেয় ।৯৯ 

ভারতে জুরী (1475) প্রথা প্রবর্তনকে রামমোহন স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং 

খটট৪ 



ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমানের জুরী পদাধিকার অর্জনের জঙ্য আন্দোলন গড়ে 
তুলেছিলেন এ-কথ! সৃবিদ্িত।১** বিচারকদের শ্ৈরাচার দমনের অন্ত্ররূপে 
বেস্থাম জুরীপ্রথাকে সোৎসাহ সমর্থন জানিয়েছিলেন বলেই সম্ভবত এক্ষেত্রেও 
রামমোহনের উপর বেস্থামের প্রভাব কল্পিত হয়েছে। কিন্তু দেখা যাবে 
রামমোহন জুরীপ্রথাকে ভারতবর্ষে আবহমান কাল প্রচলিত পঞ্চায়েত প্রথারই 
আধুনিক প্রতিরপ হিসাবে গ্রহণ করেছেন (1095 0110০1016০৫ 102165 
01106 06100911) 00001908010189 1095 00100 (06. 00050 16006 

ঢ02110905 0660 আ৪]] 102150000 170. 019 ০০000 00061 06 

109006 ০৫ 040)018566) | অবশ্ত বর্তমান জুরীপ্রথার সঙ্গে পঞ্চায়েতের 
পার্থক্য গুলিও তিনি নির্দেশ করেছেন এবং এই পঞ্চায়েত-ভুরীপ্রথা বিচার 
ব্যবস্থায় যুগোপযোগী আকারে প্রযুক্ত হলে যে তা আদালতে প্রচলিত মিথ্যা 
সাক্ষ্যদান, জালিয়াতী ও অন্যবিধ দুর্নীতির প্রতিষেধক হতে পারে সে-কথাও 
স্পষ্ট ও বিস্তারিত ভাবেই বলেছেন।১১ এখানে তাঁর মূল প্রত্যয়টি ভারতীয় 
স্থত্রেই আহরিত এবং বেস্থামের রচনায় তিনি আপন ভাবনার সমর্থন পেয়েছেন 
বল] যেতে পারে। 

দেখা গেল স্বীয় নীতিচিস্তার ভিত্তি অধ্যাত্মচেতনার উপর স্থাপন করা! 
সত্বেও রামমোহন অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ বহিমূ্খী 
লোঁককল্যাণমূলক নীতিদর্শনের শিক্ষাদ্ধারা যথেষ্ট অন্ুপ্রেরিত হয়েছিলেন । 
উপযোগবাদের প্রবক্তা বেস্থামের নীতি ও ব্যবহারচিন্তার প্রভাব তার মানসে 
বিশেষ কার্করী হয়েছিল, যদিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেস্থামের সঙ্গে তীর 

দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদ এবং মনোভাবের ভারতীয় প্রবণতাও লক্ষণীয়। 
অষ্টাদশ শতকীয় ইউরোপীয় চিন্তা বামমোহনের মনে অপর যে 

প্রত্যয়টিকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করেছিল তা হল 'ম্বাধীনতা” (11৮৩ )। স্বাধীনতা 
রামমোহনের কাছে মাত্র একটি শৌখিন কেতাবী ধারণাই ছিল না, এটি ছিল 
তার চিত্তের এক মৌলিক সর্বাত্মক প্রেরণা । এ বিষয়ে উইলিয়ম ্যাডামের 
সাক্ষ্য মূল্যবান £ “76 [রামমোহন বায় ] ্০০]এ 92 2065 0: 77006 106 
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০970:0]. 1১০২ এযাডাম এখানে রামমোহনের জীবনদর্শনের মর্মস্থানে 

আলোকপাত করেছেন। এই মুল প্রত্যয়টি ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁকে যেমন 
সে-যুগে ভারতীয়দের মধ্যে বিরল এক প্রখর আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী 
করেছিল,১** তেমনি তাঁর সমাজ, রাষ্ট্র এবং ধর্ম সম্পকীয় চিন্তাকে ও সর্বত্র ভাস্বর 

করে তুলেছিল। ব্যক্তিগত স্তরে যে স্বাধীনতা ছিল তার আত্মিক ধর্ম তা তিনি 

প্রয়োগ করেছিলেন সামাজিক, বাদ্তীয়, ধর্মীয় তাঁর সর্বপ্রকার চিন্তার ক্ষেত্রে । 
আমরা দেখেছি ইতিহাসে যে সামাজিক রূপান্তর আধুনিক যুগের স্থচনা 
করেছিল সে সম্পর্কে রামমোহন সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং রামমোহন-গোষ্ঠীর 
মৃখপত্রে স্পষ্ট করেই লেখা হয়েছিল, পৃথিবীর সর্বত্র এই স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা 
হিসাবেই নবোখিত মধ্যবত্তণ (25100111)8) শ্রেণীর এতিহাসিক গুরুত্ব ও 
সার্কতা। তার সংস্কারকর্মস্থটীকে বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে সকল 

ক্ষেত্রে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাই সেগুলির মূল লক্ষ্য। ধর্মের ক্ষেত্রে 
মানুষ নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে শাস্ত্রাধ্যয়ম ও ধর্মের মূল 
তত্বগুলির বিচার করবে এবং ধর্মজীবনের ভিত্তিন্বরূপ শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত 
হবে যুক্তি ও সহজ জ্ঞান। সমাজসংস্কার-কর্মেও তার মূল অবলম্বন অন্তরের 

মৌলিক নীতিবোধের শাসন ও যুক্তিমূলক শান্্রবিচার। সতীদাহসংক্রাস্ত 
তার বাঙলা-ইংবেজি গ্রন্থগুলির প্রায় প্রতি ছত্রেই এই দৃঠিভঙ্গীর প্রকাশ 
লক্ষণীয়। নারীকে সমাজে তার পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র বাক্তিমর্ধাদায় প্রতিষিত 
করাই তার উদ্দেশ্ত। এই জন্যই সতীদাহবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে 

তিনি যুক্ত করেছিলেন হিন্দুনারীর সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপনের 
প্রশ্নটিকে | মিতাক্ষরার চেয়ে দায়ভাগ সম্মত উত্তরাধিকার ব্যবস্থা সমাজে 
সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকান! স্থাপনের অধিকতর উপযোগী তার এই সুস্পষ্ট 

সিদ্ধাস্তও এই প্রসঙ্গে বিচার্ধ। বাষ্ব্যবস্থাসংক্রাস্ত চিন্তায় আমরা প্রথমেই 
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লক্ষ্য কবি রামমোহন ত্দানীস্তন জগতের প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের 

অধিকারের উৎসাহী সমর্থক; এবং প্রত্যেক মুক্তিসংগ্রামের প্রতি প্রকান্টে 

সহানুভূতিশীল । বাকিংহামকে লিখিত। ১১ আগষ্ট, ১৮২১ তারিখের পন্রে 

স্বাধীনতার শত্রু (60600165 0০ 110:05) এবং শ্বৈরতস্ত্রেরে সমর্থকগণের 

(8015095 ০  4650901507) প্রতি তার দ্বণা এবং ভবিষ্কতে মানবমুক্তি- 

সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় সম্পকিত নিশ্চিত বিশ্বাস স্থপরিষ্ফুট ।১০৪ স্বদেশের 

ক্ষেত্রেও দেখ! যায় বিদেশী-শাসনমুক্ত আত্মনিয়ন্ত্রিত ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের ছবি 
তার কল্পনায় আভাসিত, যদিও জ্ঞানবিজ্ঞানশিল্পবাণিজ্যসমৃদ্ধ পাশ্চাত্য সংযোগ 

ভিন্ন তা বাস্তবে রূপায়িত হওয়া অসম্ভববোধে তিনি কিছুকাল ভারতে 

বিদেশী শাসনবক্ষার পক্ষপাতী । বাষ্টের ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতার প্রত্যয় শেষ 

পর্ষস্ত তাকে যে প্রজাতন্ত্রে (0601০) বিশ্বাসী করেছিল প্রথম অধ্যায়ে 

আলোচন। প্রসঙ্গে তা দেখা গেছে ।১০, 

রামমোহনের সহজাত স্বাধীনতাবোধ অষ্টাদশ শতাবীর ইউরোপীয় জ্ঞান- 
বিভাসিতযুগের চিন্তাদ্বারা লালিত ও মাজিত হয়েছিল, ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে যে 

চিন্তার মুর্ত প্রকাশ। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার এই সংক্রান্ত মনোভাবের যে 
প্রতিফলন আমর] লক্ষ্য করি তার সঙ্গে মনীষী বেস্থামের ভাবধারার আশ্চর্য সাদৃশ্ঠ 

লক্ষ্য কর যায় যদিও উত্তরজীবনে বেস্থাম ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী 
ছিলেন না। রামমোহন প্রতিটি দেশ বা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের 

দৃঢ় সমর্থক ছিলেন এবং এই সুত্রে দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশ সমুহের 
স্বাধীনতাপ্রাপ্তিকে অভিনন্দিত করেছিলেন। ওঁপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে 

সার্থক বিদ্রোহের নিদর্শন হিসাবে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ । 
এ-সংগ্রামও ছিল রামমোহনের স্বাধীনতাপ্রেরণার অন্যতম প্রধান উৎস। 

অপবদিকে দেখা যায় ফরাসী বিপ্রবের অনুরাগী ন। হয়েও বেস্থাম সিদ্ধান্ত করেছেন, 

কোনও অগ্রসর ইউবোপীয় শক্তির পক্ষে উপনিবেশস্থাপন নৈতিক দৃষ্টিতে এক 

গুরুতর অন্যায়; ফরালী বিপ্রবী সরকারের জাতীয় প্রতিনিধিনভার (ট8610081 
017৬ &01017) উদ্দেশ্টে তিনি বলেন (১৭৯৩) £ “৬৬৪: 00101560510 
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€1975-1১,৬ বেস্থামেব এই আবেগপূর্ণ উক্তি বামমোহনকে অন্রপ্রাণিত 
করেছিল এ অনুমান সহজেই করা যেতে পারে, যদিও মনে রাখতে হবে 

ছুই মনীষী সমন্তাটিকে দেখেছিলেন দুই বিপবীত দিক থেকে । বামমোহনের 

কাছে এক্ষেত্রে চরম পুকুষার্য হল স্বাধীনতা বা 11966 7 বেস্থামের 

কাছে ত৷ সর্বোচ্চ স্থখ) রামমোহনের দৃষ্টিতে ওঁপনিবেশিক শাসনমুক্ত 

হওয়া! বিজিতের অন্যতম অধিকার; বেস্থামের কাছে উপনিবেশকে স্বাধীনতা 

দেওয়া শাপকের নৈতিক দায়িত্ব-এতে উভয়পক্ষেরই সর্বাধিক স্থখ। 

রামমোহনের মৌল স্বাধীনতাবোধের অপর এক প্রকাশ মৃত্রাযন্্কে 
সর্ববিধ নিয়্তরণমুক্ত করবার জন্য সংগ্রাম; বেস্থাম তাঁর উপযোগবাদ ও সর্বাধিক 
স্থখবাদের দৃষ্টি থেকে একই দিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ১৮২১ শ্রীস্টাব্দে 

প্রকাশিত "018 012 795:গে 01 006 11555 21)7 7810110 101505055101 

নিবন্ধে যা তিনি এক বৎসর পূর্বে (১৮২* ) নিবেদন করেছিলেন স্পেনের 

জনসাধারণের উদ্দেশ্টে।১* মৌলিক প্রতায়ের ক্ষেত্রে দুজনের পার্থক্য সত্বেও 
ধরে নেওয়া যেতে থাকে বেস্থমের উক্ত নিবন্ধ থেকেও রামমোহন প্রেরণা লাভ 

করেছিলেন। বামমোহনের প্রজাতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাের স্ৃত্র অন্েষণ- 

প্রণঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ ও ফরাপী বিপ্লবের কথা]। 

উভয় সংগ্রামের মধ্যেই ইতিহাসে প্রজাতস্ত্েরে আদর্শ জয়যুক্ত হয়েছিল এবং 

মানবমুক্তিসংগ্রামের উক্ত ছুই এঁতিহাপিক দৃষ্টান্ত যে রামমোহনের মনে গভীর 
রেখাপাত করেছিল এ বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই ।১৮ তা ছাড়। অষ্টাদশ ও 
উনবিংশ শতকের ইংলগ্ডের লিবারালমহলেও আমেরিকা-ফ্রান্স প্রভাবিত 

প্রজাতন্ত্রী চিন্তার এক ধার! প্রবহমান ছিল যদিও কোনও প্রজাতন্ত্রী দল 
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(9৪:05) সেখানে গড়ে উঠেনি। টমাস পেইন, উইলিয়ম গড়ুযিন 
প্রম্খ মননশীল চিন্তানায়ক ; ওয়ার্ড সওয়ার্থ, সাদি, কোলবিজ, ল্যাগুর, 
শেলি, প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক এবং দর্শনিক জেরেমি বেস্থামের নাম এই স্থৃত্রে 
করা যায়।১০* এদের মধ্যে টমাস পেইন ও বেস্থামের চিন্তা বাঁমমোহনকে 
বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল এমন অন্কুমানের কারণ আছে। আমেরিকার 

স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশীদার ও উত্তরজীবনে বিপ্লবী ফ্রান্সের নাগরিক 

পেইনের প্রজাতন্ত্র বিশ্বাস ছিল নিশ্ছিদ্র এবং ধর্মবিশ্বাস ছিল শান্ত্রনিবপেক্ষ 

যুক্তি-বাঁদের উপর প্রতিষ্তিত। তার [06 01505 0£ 1৪7) এবং 46০ ০৫ 
[২৪৪5০8 গ্রস্থদ্ধয়ে যথাক্রমে তার দৃষ্টিভঙ্গীর এই বৈশিষ্ট্যদ্বয় প্রতিফলিত। 
এই দুটি ক্ষেত্রে পেইনের মনের গড়নের সঙ্গে রামমোঁহনের মিল বিশেষভাবে 

লক্ষণীয় । তা ছাড়া সমলাময়িক সাক্ষাপ্রমাণের দ্বারা জানা যায়, উনবিংশ 

শতাব্দীর প্রথমার্ধে কলিকাতার শিক্ষিত মহলে পেইনের রচনার চাহিদা ও 

চলন ছিল যথেষ্ট । বেন্থামের সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বিগত 

শতকের কুড়ির দশক থেকেই স্থাপিত। বেস্থাম তার বিশ্বজনীন “সাংবিধানিক 
সংহিতা? (09750050058]1 090০) (১৮২ থেকে ১৮৩০-এর মধ্যে রচিত ) 

গ্রন্থে অতি স্থপরিকল্পিত ভাবে বাঁজতন্ত্ব ও অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে বিস্তারিত 

তুলনা করে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার শরেষ্টত্ব প্রতিপন্ন করেছেন৷ তাঁর মতে 

নিখাদ প্রজাতন্ত্র ছাড়া আর যে কোনও ধরণের শাসনবাবস্থায়, এমন কি 

ইংলগ্ডের মত সাংবিধানিক রাজতন্ত্রেও, শাসনভারপ্রাঞ্ধ জনপ্রতিনিধিরা 

জনসাধারণের শক্র ভিন্ন আর কিছু নন (770 ৪. 11001660 00019810105, 

11101650 055 ৪. 15012561008 001) 06 006 06091012---006 51050901012 

01 006 162012521)0801৬2 01 0102 7020016 15 01020 01 21) 21)10)0% 60 

036 2১6০1.) | যেখানে জগ্প্রতিনিধিমূলক শাসনের সঙ্গে রাজতন্্ব যুক্ত হয় 

সেখানে 'সর্বাধিক-সংখ্যকের সর্বোচ্চ স্থখসাধন” নীতি বিদ্িত হয় ।১৯০ 

এখানেও মনে বাখতে হবে বেস্থামের “সর্বোচ্চ হৃখবাদ' নীতিগত ভাবে 

রামোহনের পক্ষে গ্রহণীয় ছিল না) রামমোহনের গ্রজাতন্ত্রবাদ তাঁর 

মৌলিক স্বাধীনতাবোধেরই ক্রমবিকাশ যার আদি সুত্র অন্বেষণ করতে 

হবে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ ও ফরাপী বিপ্লবের ভাবধারায়। 
কিন্তু তা সত্বেও প্রজাতন্ত্রপক্ষপাতিত্বে বেস্থাম ও রামমোহনের মতলাদৃশ্য 
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চমকপ্রদ। বেশ্থামের রচনা রামমোহনের পূর্বগঠিত সিদ্ধান্তকে এক্ষেত্রে পুষ্ট 
করেছে ধরে নিলে অসঙ্গত হবে না। 

বাকী থাকে ধর্মপ্রসঙ্গ। শুরুতেই বলা হয়েছে রামযোহন-মানসের মূল 
প্রেরণা ছিল আধ্যাত্মিক এবং তার গভীর ধর্মপ্রত্যয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্ষের 
নিত্য সত্যগুলির পাশাপাশি এর সামাজিক রূপ ও শক্তিকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি 
দান। তিনি যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পুরুষার্থগুলিতে গভীর বিশ্বামী 
ছিলেন তারই ভিত্তিতে সর্বমানবের জন্য সামাজিক স্থবিচার তার কাম্য ছিল। 
কেবলমাত্র সামাজিক কল্যাণসাধনের উপায় রূপে তিনি ধর্ণকে দেখেন নি বা 
কান্টের মত মৌলিক নীতিবোধের সরণী বেয়ে ধর্মবিশ্বামের ভূমিতে উপনীত 
হবার প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেন নি। তার নৈতিক প্রত্যয় ও সামাজিক 
দৃষ্টি তার ধর্মবিশ্বাসেরই স্বাভাবিক পরিণতি। 

ছিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের বিবরণ অনুসারে রামমোহনের ধর্মমতের 
অভিব্যক্তিতে নিক্নোক্ত কয়েকটি ক্রম লক্ষণীয় (১) প্রথম জীবনে ইসলামীয় 

শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে একেশ্বরবাদে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন) (২) ইসলামীয় ও 
ইউরোপীয় যুক্তিবাদী দর্শনের প্রভাবে সেই একেশ্বববাদের প্রত্যাদেশ-বিরোধী 
সম্পূর্ণ যুক্তিমূলক ৫6190-এর রূপগ্রহণ; (৩) ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র বিশেষত 
বেদাস্ত অন্ুশীলনের ফলে শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাসধার ও ধর্মচিন্তায় যুক্তির 
(552০9) পাশাপাশি শান্ত (5০090076) ও সহজ বুদ্ধি (০0100907) 92156)র 

উপযোগিতা হ্বীকার ) এবং (৪) খ্রীষ্টের প্রেমধর্ষ, সমসাময়িক ধর্মনিরপেক্ষ 

পাশ্চাত্য সমাজ-চিন্তা প্রভৃতির প্রভাবে মানবগ্রীতি ও মানবসেবাকে 
্রহ্মতত্বের অবিচ্ছেছ্ অংশরূপে গ্রহণ কর1। এইভাবে বিবতিত হয়ে তার 

অধ্যাত্মচিস্তা পরিণত বয়ণে কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণমণ্তিত হয়ে উঠেছিল। 
উল্লিখিত পূর্ববর্তী তিনটি অধ্যায়ে এর কোনও কোনওটির কিছু বিস্তারিত 
আলোচন] করা হয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গে এগুলির একটি সংক্ষিপ্ত সামগ্রিক 
বিশ্লেষণ প্রয়োজন হবে। 

বিভিন্ন ধর্মশান্ত্র ও ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে রামমোহন 

ক্রমশ সকলপ্রকার স্কুল বাহ্ পুজায় আস্থাহীন হয়ে পড়েন ও তার উপলব্ধি 
জন্মায়--সকল ধর্মের সারবস্ত এক। পত্রী উমা দেবীকে এই প্রসঙ্গে তিনি 
একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে বলেছিলেন, বাহৃত গাভীসমূহ নানা বর্ণের হলেও 
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তাদের কাছে যে ছুধ পাওয়া যায় তার বর্ণ সর্বদা! যেমন এক, তেমনি বিভিন্ন 

ধের বাহ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন হলেও সেগুলির অন্তশিহিত মূল তত্ব এক। দেখা! যায় 

এই মূল তত্ব সম্পর্কে “তুহ.ফাৎ-উল-মৃওহাহিদিন” রচনাকালেই তিনি একটি 

সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন £ যাঁর বৈশিষ্ট্য হল (১) এক ঈশ্বরের 

অস্তিত্বে বিশ্বাস, এবং (২) আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বান। মানবঙ্গীতি যে প্রকৃত 

মাধ্যাত্সিকতাঁর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গন্ববূপ এমন প্রত্যয়ও “তুহফাৎ, গ্রন্থে স্পষ্টত 

আভাঁসিত।১১১ শ্রীষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভাবে উক্ত তৃতীয় 

সিদ্ধান্তটি উত্তরকালে পরিপুষ্ট হয়ে রামমোহনের ধর্মচিন্তায় আরও প্রাধান্য 

অর্জন করে। লক্ষ্য করবার বিষয় রামমোহনের ধর্মবিষয়ক এই সার্বভৌম সিদ্ধান্ত 
প্রধানত ইঈশ্বরবিশ্বাসমূলক ধর্মগুলির পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত। বৌদ্ধ ও জৈন 
ধর্মদয় ঈশ্বরবজিত হওয়ার দরুণ স্বভাবত এর কোঠায় পড়বে না। উক্ত দুই 

ধর্মের সঙ্কে রামমোহনের কিছু পরিচয় ছিল এমন অন্গ্মান যদি সত্য হয় তাহলে 

এই পর্বস্ত বল! যাবে যে, বৌদ্ধধর্মের বর্ণাশ্রমবিরোধী সামাজিক দৃষ্টি রামমোহনের 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল ( বজ্রস্থচী অন্তবাদের মধ্যে যা প্রতিফলিত ); কিন্তু তার 

ধর্মতত্রসমন্বয়ের ভূমিতে এগুলির কোনও স্থান ছিল না। পরিকল্পিত সার্বভৌম 
ধর্মের উপাসনাপদ্ধতি কি হবে তা নিয়ে রামমোহনকে যথেষ্ট চিস্তা করতে 

হয়েছিল। আমরা পূর্বে আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখেছি, মূলত অদ্বৈতবাদী হওয়া 
সত্বেও রামমোহন ব্রন্ষোপাসনার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং 

জীবনুক্তের পক্ষেও উপাসনা বিহিত এমন মত প্রকাশে দ্বিধা করেন নি। তার 
বেদাস্তগুরু শংকরের সঙ্গে এক্ষেত্রে তার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল।৯৯২ নিজ 

রচনায় এই উপাসনাকে তিনি ছুই অঙ্ষে ভাগ করেছেন, ব্যক্তিগত ও 
সামাজিক। ব্যক্তিগত উপাসনাকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন “সাধন” এবং 
সম্মিলিত সামাজিক ঈশ্বরার্টনার নাম রেখেছেন 'উপাঁসনা'। তার ব্যাখ্যাহথসারে 
ব্যক্তিগত 'সাধন' ধ্যানাত্বক ; এর লক্ষ্য নির্বিশেষ আত্মজ্ঞানলাভ এবং এর জন্য 
প্রয়োজন শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ছয়টি সাধন- 
সম্পদ। প্রণব, ব্যাহৃতি, গায়ত্রী, শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্রাির সাহায্যে নি 
পক্এদ্ষের স্বরূপলক্ষণগুলির শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা এই লাধন 
অহ্ষ্টেয়। অবশ্ঠ মনে রাখতে হবে, এই বাক্তিগত “সাধনমার্গ অছৈত- 
বেদান্তের পরিভাষায় বিবৃত করলেও রামমোহন একে সার্বভৌম ভিত্তির 
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উপরই স্থাপন করেছিলেন; অধাত্মভূমিতে তিনি জাঁতিবর্ঁ-দেশকালের গণ্ডী 
্বীকার করেন নি। মনিয়ার উইলিয়ম্সের ভাষায়, “715 1068. ০2 
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সাধন” ভিন্ন সামাজিক উপাসনা অসম্পূর্ণ। সমষ্টিগত উপাসনা করতে হবে 
সপ্তণ ব্রন্মের তটম্থ লক্ষণ অনুশীলনের দ্বারা । এই সমাজিক উপাসনার ছুটি 

বৈশিষ্টা বাঁমমোহন তার 'ব্রদ্ধোপাসন1' (১৮২৮) গ্রন্থে ব্যাখ্যা কবেছেন এই 
ভাবে £ “মন্ুষোর যাবৎ ধর্ম ছুই মুলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, এক এই যে, 
সকলের নিয়স্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা, দ্বিতীয় এই যে, পরস্পর সৌজন্যাতে 
এবং সাধু বাবহারেতে কাল হরণ কর11” এর পর এই ছুটি লক্ষণ তিনি 
কিছু বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়েছেন : “পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠার সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে 

তাহাকে আপনার আমুর এবং দেহের আব সমূদাঁয় সৌভাগ্যের কারণ জানিয়া 
সর্বাস্তঃকরণে শ্রদ্ধা এবং গ্রীতি পূর্বক তাহার নানাবিধ স্যটিরপ লক্ষণের দ্বারা 

তাহার চিন্তা কর! এবং তাহাকে ফলাফলের দাতা, শুভাশুতের নিয়ন্তা জানিয়। 

সর্বদা তাহার সমীহা কর! অর্থাৎ এই অনুভব সর্বদা কর্তব্য যে যাহা করিতেছি 

কহিতেছি এবং ভাবিতেছি তাহ! পরষেশ্বরের সাক্ষাতে করিতেছি কহিতেছি 
এবং ভাবিতেছি। পরম্পর সাধু ব্যবহারে কাল হুরণের নিয়ম এই যে অপরে 
আমাঁদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের তুষ্টির কারণ হয় মেরূপ 

ব্যবহার আমর] অপরের সহিত করিব আর অন্তে যেরূপ ব্যবহার করিলে 
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আমাদের অতুষ্টি হয় সেরূপ ব্যবহার আমরা অন্যের সহিত কদাপি করিব 

না।৮১১০ এই ছুই অঙ্গ পরস্পরের পরিপূরক, ছুই-এ মিলে উপাঁসনা সম্পৃ। 
সমবেত উপাসনার ভিত্তি উপাশ্ত-উপাসক ভেদজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত; 

সেটি ছ্বৈতভূমিতে অবস্থিত। ব্যক্তিগত সাধন অদ্বৈতজ্ঞানভিত্তিক। এই 
উপাসনাপ্রত্যয়ে মানবগ্রীতি সমবেত সামাজিক উপামনার অপরিহার্য অঙ্গরূপে 

সুনির্দিষ্ট । দেখা যাচ্ছে, নিজ উপাসনা-পরিকল্পনাতে রামমোহন নিপুণ ভাবে 
₹ঘ্বতাদ্বৈতক্রম নির্দেশ করেছেন ও আমাদের আধ্যাত্মিক জগতের অতিপরিচিত 
ছ্বৈত ও অদ্ধৈতের বিবাদভঙ্গের প্রয়াসী হয়েছেন। এই ঝৌকটি এবং সামাজিক 
উপাসনার সঙ্গে মাঁনবগ্রীতি বা সমাজকল্যাণের আদর্শকে মেলানোর প্রয়াস 

তার তুহফাৎ-উল-মুওহাহিদিন পর্ধের পরবর্তাঁ ধর্মচিস্তায় গোড়া থেকেই 

ছিল। প্রথমটিকে বলা যেতে পারে নৃতন পরিণতি ; দ্বিতীয়টি স্পষ্টত 'তুহ ফাৎ" 
যুগের উত্তরাধিকার । ১৮১৫তে প্রকাশিত “বেদান্তগ্রন্থ' পাঠ করলে এ-সম্পর্কে 

স্পষ্ট প্রতীতি হয়। এর ভূমিকাতে রামমোহন বলছেন : “আমাদের মূল 
শান্তান্ুসারে ও অতিপূর্ব পরম্পরায় এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের অশ্টা, 
পাতা, সংহর্তা ইত্যাদি বিশেষণগুণে কেবল নশ্বর উপাস্য হইয়াছেন অথবা 
সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ত্রহ্ধমনঘ এমতরূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় 

হয়েন।”১১৪ আবার তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের “৫৩, সংখাক ত্যত্রের 

ব্যাখ্যায় লক্ষণীয় উপাসন! ও মানবপ্রীতির অঙ্গাঙ্গী সন্বন্ধ নির্দেশ £ “পরমেশ্বর এবং 

তাহার জনের সহিত অন্ুবন্ধ অর্থাৎ প্রীতি আর তাদ্িধয অর্থাৎ প্রীত্যঙ্গকূল 
ব্যাপার এই ছুই পরম মৃখ্য উপাসনা হয়।” তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে 

আমরা দেখিয়েছি উক্ত ব্রহ্মস্থত্রের বামমোহনকৃত এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ 

মৌলিক ।৯১ৎ 
দ্বৈতাদ্বৈতক্রমনির্দেশপ্রণালীকে সম্পূর্ণ হিন্দুধর্মের দৃষ্টিতে বিচার করলে মনে 

হবে শংকরমতের সঙ্গে রামমোহনের কোনও পার্থকা নেই। ব্যবহারিক 

দ্বৈতভূমিতে শংকরও উপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন এবং ব্যবস্থাও 
দিয়েছেন । তার নামে প্রচলিত বহু দেবদেবীস্তোত্রও বর্তমান এবং এর অন্ততপক্ষে 

কয়েকটি যে প্রকৃত তারই রচনা সে-সম্পর্কে আধুনিক পণ্তিতগণ অযথা! 

সন্দিহান নন। রামমোহন এগুলির অধিকাঁংশকে পরবর্তাকাঁলের অর্বাচীন রচন! 

মনে করলেও যুক্তির দিক দিয়ে এজাতীয় ভক্তির উচ্ছ্থাসকে শংকরের লেখনীপ্রস্থ্ত 
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'বলে মানতে তাঁর আপত্তি ছিল ন1।৯১৬ আর শংকরের দিদ্ধান্ত অনুসারে তো 

-অ্বৈতভূমিতে উপাশ্য, উপাঁপক, দেবদেবী, ঈশ্বর কিছুই নেই, সেখানে একমাত্র 

তত্ব বিশ্তদ্ধ চৈতন্য; সুতরাং ভেদজ্ঞানভিত্তিক উপাসনার প্রশ্নই সেখানে 

উঠছে না। এই নির্িশেষ স্তরে উপনীত হবার একমাত্র মাধ্যম হল বাক্তিগত, 
সাধনালন্ধ অনুভূতি । এরই পৃথক নাম রামমোহন দিয়েছিলেন “সাধন” । 

এতদুরপর্যস্ত মোটামুটি শংকরমতের অনুসরণ করলেও অতিবিক্ত ছুটি বিশেষ 
ক্ষেত্রে রামমোহনের উপাঁসনাতত্বে মৌলিকতাঁর পরিচয় পাওয়া যায় : এর 
প্রথমটি হল, ব্যবহারিক ভূমিতে সমবেত উপাসনার ধারণা, দ্বিতীয়টি পূর্ণাঙ্গ 
সমবেত উপাসনার সঙ্গে মাঁনবপ্রীতির অবিচ্ছেচ্চ সম্পর্ক । এই ছুটি প্রত্যয়ের 
কোনটিই পূর্ববর্তী ভারতীয় স্থত্র থেকে আহরিত নয় । হিন্দুধর্মের পূজা, উপাসনা 
ধ্যানধারণা ইত্যাদি সব কিছুই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ভিত্তিতে পরিকল্পিত। এমন কি 
সন্ন্যাসীদের মঠ বা সংঘের অধিবাসীরাঁও (তারা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন যে কোনও 

সম্প্রদায়েরই হন না কেন), সকলেই মূলত ব্যক্তিগত সাধক, তাদের প্রত্যেকেরই 

লক্ষ্য ব্াক্তিগত নির্বাণমুক্তি। ন্বর্গকামী গৃহীদের পৃজাহষ্ঠান প্রভৃতিরও সেই 
একই চরিত্র । রামমোহন হিন্দুধর্মের এই বাক্তিগত সাধনার এতিহাটিকে 

গ্রহণ করলেও একে যথেষ্ট মনে করেন নি। আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা 

দেখেছি ধর্মের সামাজিক রূপের গুরুত্ব তার কাছে ছিল অপরিসীম । 

মুসলমান ও খ্রীষ্টীয় ধর্মছ্বয়ের সঙ্গে গভীর পরিচয়স্ত্রে তিনি উপলন্ধি, 

করেছিলেন, এই ছুই সম্প্রদায়ের সমবেত সাঁমাঁজিক উপাসন! তাদের সামাজিক 

শক্তির উৎসরূপে ইতিহাসকে কতটা প্রভাবিত করেছে। অপরপক্ষে হিন্দুসমাজে 

প্রচলিত ব্যক্তিভিত্তিক বাহাপূজা (ও বর্ণভেদ ) সমাজদেহে যে সংকীর্ণ ও তীব্র 

ভেদবৈষম্য এবং সাম্প্রদায়িকতার সঞ্চার করেছে তাঁর ফলে সমগ্র হিন্মসমাজ 
নিবার্ধ ও যে কোনও জাতীয় প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। 

মুসলমান ও খ্ীষ্টীয় সম্প্রদায়ের সমবেত সামাজিক উপাসনার দৃশ্ঠ রামমোহনকে 
সর্বদা মুগ্ধ করত। ডঃ ল্যাণ্ট, কার্পেন্টারের সাক্ষ্য অনুসারে আইজাক ওয়াটুস্ 

( ১৬৭৪-১৭৪৮) বচিত স্থবিখ্যাত শ্রীষ্টীয় স্তোত্রগ্রস্থের (35100-900%), 

নিম্নলিখিত পঙক্তি কটি রামমোহনের খুবই প্রিয় ছিল £ 
“070 11705 06116100105 00 566 

4৯ 10016 2.586100101% চ70151)1]) 0166. 

৩৭৪ 



4৯6 01006 01)65 5105) 26 010০6 0106 718 ; 

06 1681 0110652৮617 2110 16211 006 ৪.৮ 1১১৭ 

হিন্দু সমাজে এই সমবেত উপাঁসনাব প্রবর্তন কবে ধর্মকে সামাজিক সংহতির 
মাধ্যমে পরিণত করাই রামমোহনের অন্যতম স্বপ্ন ছিল। এক্ষেত্রে মুসলিম ও 

খীষ্টায় আদর্শ যে তাঁর চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে, তাঁতে বিশেষ সন্দেহ নেই। 

সমবেত ভূমিতে মাঁনবসেবা তথা সমাজকল্যাণের প্রতায়কে ধর্মাচরণের 

অঙ্গপে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যেও খ্রীষ্টধর্মের মাঁনবপ্রীতির আদর্শ ও 

সমকালীন পাশ্চাতা লিবারাল চিন্তাধারার সমাজমূখীনতা! বিশেষভাবে কার্ধকরী ; 
হিন্দুধর্মের বাক্তিভিত্তিক বর্ণভেদখপ্ডিত নীতিচিস্তা সেখানে রামমোহনকে বিশেষ 

সাহাযা করে নি। | 

ধর্মসংস্কারকরপে রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল, সমগ্রভাবে তাঁর উপাসনার এই 

বিশিষ্ট ধারণাকে একটি সংস্থার মাঁধামে বাস্তবে রূপায়িত করা । কাজটি তার 

দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে খুব সহজ ছিল না। পরিকল্পিত সংস্থাটির ভিত্তি হবে 
একেশ্বরে বিশ্বাস ও তার চরিত্র হয়ে সার্বভৌম। রামমোহন হিন্দুসমাজের 
উচ্চতম বর্ণজাত, হিন্দুসমাজের অন্তভু্তি থেকেই এই পরীক্ষা স্থরু করতে তিনি 
বদ্ধপরিকর ছিলেন। স্থতরাঁং বাহাত এই প্রতিষ্ঠানের ভারতীয়ত্ব এবং হিন্দত্ব 

বজায় রাখা তার পক্ষে একাস্ত আবশ্যক ছিল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্বে রচিত বাঙলা 

প্রার্থনাপত্র' পুস্তিকায় ও তার ইংরেজি সংস্করণ 740016 30586561905 00 

[015 ০0000510061, 1)0 0611656€ 10 0116 006 "006 ক্রে০এ-এ তিনি 

হিন্দু পরিপ্রেক্ষিত অক্ষুপ্ন রেখে সার্বভৌম একেশ্বরবাদীরূপে আত্মপ্রকাশ 

করেছেন । উভয় রচনাতেই বৈদিক ব্রন্ষোপাসনায় বিশ্বাসী হিন্দুরূপে দেশী, 

বিদেশী সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি তার প্রীতি ও মৈত্রীর হস্ত সম্প্রসারিত।১১৮ 

আদর্শকে সাংগঠনিক রূপদানের কাজে রামমোহন প্রধানত তিনটি সমস্যার 

সম্মুখীন হয়েছিলেন £ (১) সমবেত সামাজিক দ্বৈতবাদী উপাসনা ও 
ব্যক্তিগত অদ্বৈতবাঁদী সাধনের মধ্যে উপযুক্ত সামগ্তস্ত স্থাপন ; (২) এমন একটি 
ধর্মমগ্ডলী গঠন যার চরিত্র হবে একাধারে সার্বভৌম ও হিন্দু; (৩) সমবেত 
উপাসনার একটি স্থসম্বদ্ধ প্রণালী আবিষ্কার যার কোনও নজীর হিন্ুধর্মে 

অবর্তমান | দুরূহ হলেও এই সমস্তাগুলির আশ্ত সমাধান রামমোহনের 

কাছে প্রয়োজন ছিল, কেন না তিনি তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, 
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হিন্দুধর্মের প্রচলিত স্কুল বাহৃপূজ। হিন্দুর সমাঁজদেহকে দুর্বল ও অকর্মণা করে 
ফেলেছে। 

প্রথম সমস্তার সমাধানকল্পে রামমোহন যে প্রস্তাব করেছিলেন পূর্বে 
সংক্ষেপে তার উল্লেখ কর হয়েছে । তার মতে সামাজিক উপাপনায় বর্গের তটস্থ 

লক্ষণগুলিকেই অবলম্বন করতে হবে। এই উপাঁধনা হবে আরাধনা ও 

ভক্তিমূলক এবং মুখ্যত উপাস্ত-উপানক ভোদজ্ঞানের উপর গ্রতিষ্টিত। কিন্তু এই 

সামাজিক উপাণনার অনিবার্ধ পরিপূরক রূপে তিনি নি্নিষ্ট করেছেন প্রত্যেক 

উপাসকের ব্যক্তিগত “সাঁধন'কে যার ভিত্তি হবে ব্রহ্গের স্বরূপলক্ষণের অনুধ্যান 

এবং যাঁর চরুম লক্ষ্য উপাঁপকের নিধিশেষ অদ্বৈতবাদ সম্মত ব্রহ্ষম্ববপ- 

গ্রাপ্চি।১১* ব্রন্মের তটস্থলক্ষণতিত্তিক সগুণ সামাজিক উপাসনা তত্বগতভাবে 

এই ব্যক্তিগত নিিশেষ-সাধনের প্রস্ততিমাত্র। এক্ষেত্রে রামমোহনের নির্দেশ অতি 

স্পষ্ট | সামাজিক উপাসনার হিন্দু পটভূমি বজায় রেখেও তাকে সর্বজনগ্রাহথ 
করবার সমস্তাটি ছিল আরও কঠিন। এই উদ্দেশ্তে রামমোহন তর অবলম্থিত 

লামাজিক উপাসনাপ্রণালীকে সর্বপ্রকার সংকীর্ণ, বাহ্, অর্থহীন আচারের 

নাগপাশ থেকে মুক্ত রেখে তাকে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত 

করেছিলেন। হিন্দুশান্ত্রের যে যে অংশে ব্রহ্মবাদ ও একেশ্বরবাদ ব্যাখ্যাত হয়েছে, 

যেমন উপনিষদ, ব্র্ষস্ত্র, গীতা, ও পুরাণতন্ত্রাদির নির্বাচিত অংশ - সেগুলিই 
উপাসনার জন্য অবলখ্িত হল। উপাসনাকে সম্পূর্ণ একেশখ্বরবাদতিত্তিক 

করবার উদ্দোশ্ে-এর সঙ্গে মুতি, চিত্র, প্রতীক প্রভৃতি সর্বপ্রকার ষ্টবস্তর সংশ্রব 
মযত্বে বজিত হল। সমস্ত ধর্মসম্প্রদীয় ধর্মগুরু ও ধর্মশান্ত্রের গ্রতি শ্রদ্ধা ছিল 

এই উপাসনাপ্রণালীর অঙ্গ এবং উক্ত বিধি অন্ুদারে সর্বমস্প্রদায় ছিলেন এই 
উপাসনান্ুষ্ঠানে শ্বাগত। সমসাময়িক সাক্ষ্য পাওয়া যায় খ্রীষ্টান ও মুসলমান 

স্প্রদীয়ভুক্ত ব্যক্তিগণও এতে যোগ দিয়েছেন এবং মধ্যে মধ্যে এ সকল 

সম্প্রদীয়ভুক্ত বালকগণকে দিয়ে অনুষ্ঠানে স্তবগান গাওয়ানো৷ হয়েছে ।৯২* 

কোনও শ্রেণীভেদ বা বর্ণভেদ উপাসনাকালে লাধারণভাবে মানা হত না, তবে 

এ বিষয়ে একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ্য । তখনকার দ্দিনে কলিকাতায় বেদের 

মন্ত্রভাগ আবৃত্তি করতে সক্ষম ছিলেন একমাত্র দক্ষিণী তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণসম্প্রদায়। 

তৎকালীন বাঙালী ত্রাঙ্ষণরা কেউ কেউ শ্রুতির জ্ঞানকাণ্ডে বা উপনিষদে পারদশা 
হলেও সাধারণত বেদমন্ত্রে অজ্ঞ এবং সেই হেতু বেদপাঠে অনভ্ন্ত ও অপারগ 
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ছিলেন। স্থতরাং বেদমন্ত্রআবৃত্তির ব্যাপারে এই বেদজ্ঞ তৈলঙ্গী ব্রাহ্ধণশ্রেণীর 

উপর নির্ভর করা ছাড়া বামমোহনের গত্যন্তর ছিল নাঃ এবং এরা কোনও 

ক্রমেই অত্রাহ্মণসমীপে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে রাজী ছিলেন না1। তাই এদের 

আবুত্তিকালে সাধারণ উপাসকমণ্ডলীর অগোচর একটি স্বতন্ত্র আবৃত স্থানে 
এদের আসন দিতে হয়েছিল। কিন্তু রামমোহনের অন্থবত রামচন্দ্র বিদ্যাঁবাগীশ, 

উৎ্সবানন্দ বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি বাঙালী ব্রাহ্মণপপ্ডিতগণ এ বিষয়ে ছিলেন 

উদার । নিভৃতে তৈলঙ্গী বিগ্রগণের বেদমন্ত্র আবৃত্তি সমাপ্ত হলে উক্ত বাঙ্গালী 

পণ্ডিতরা নিদ্ধিধায় সর্বশ্রেণী ও সর্ববর্ণভুক্ত শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে প্রকাশ্রে শ্রুতি 

(উপনিষদ ) পাঠ ও ব্যখ্যা করতেন সনাতন ব্ণাশ্রমবিধিকে উপেক্ষ। 

করে।১২৯ শূদ্রের বেদশ্রবণ শান্্রমতে অকর্তব্য এই সনাতন নিষেধের মূলে 

এই ভাবে রামমোহন প্রবতিত সামাজিক উপাসনাপদ্ধতিতে প্রথম থেকেই 
আঘাত করবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, যদিও দক্ষিণী ব্রাঙ্গণসম্প্রদায়ের 

সংকীর্ণতার স্বীকুতিহেতু এ ব্যবস্থা তার কালে পূর্ণতা লাভ করে নি। ১৮৪১ 

সালে এই পূর্ণতা সম্পাদন করেন রামমোহনশিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।১২২ 

সামাজিক উপাসনার সব্জনগ্রাহ্হ পদ্ধতিসংক্রান্ত তৃতীয় সমন্যাটি ছিল্ 

সবচেয়ে জটিল, কেননা এই ঝাপারেও হিন্দু পরিপ্রেক্ষিত রক্ষা করবার 

আবশ্যকতা! অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই ছিল, অথচ হিন্দুধর্মের এতিহযে কোনও 

সর্বজনীন দৃষ্টান্ত রামমোহন খুঁজে পাননি । এর সমাধান তিনি পেয়েছিলেন 
প্রধানত খ্রীষ্টধর্মের ও গ্রী্টীয় উপাসনাপদ্ধতির সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ পরিচয় 

থেকে । ১৮২১ শ্রীষ্টান্দে কলিকাতা ইউনিটারিয়ান কমিটি প্রতিষ্িত 
হয়। রামমোহন এর অন্যতম সংগঠক ছিলেন এবং ১৮২৮ লালে প্রকাশ্ঠে 

তার নিজস্ব ধর্মংঘ প্রতিষ্টা করবার আগে তিনি এই একেশ্বরবাদী গ্রীষটীয় 

সংঘের নিয়মিত উপাসক ছিলেন। সেই প্রতিষ্ঠানের অন্মোদ্দিত পদ্ধতি যে 

৬াঁকে প্রভাবিত করবে তা খুবই স্বাভাবিক । বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 

্রাহ্মদমাজে তার প্রবর্তিত সামাজিক উপাসনাপদ্ধতির তিনটি ক্রমিক স্তর 

'বেদমন্ত্রপাঠ, উপনিষদপাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সঙ্গীত গ্রীষ্টায়া উপাসনার 

তিনটি আনুপুর্বিক অঙ্গ-__বাইবেলপাঠ, ৪6207. বা উপদেশ ও সঙ্গীত এই 
তিন অঙ্গের সঙ্গে বাহৃত সম্পূর্ণ মিলে যায়। কিন্তু এ কথ! ন্মবণীয়, এই 

সাদৃশ্ত মাত্র বাহ্ অঙ্গবিষ্তাসেই আবদ্ধ) আমরা দেখেছি, বিষয়বস্তর ক্ষেত্রে 
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রামমোহন হিন্দুধর্মের বৈদিক এঁতিহাকেই তার সামাজিক উপাসনার ভিত্তিরূপে 

গ্রহণ করেছিলেন । খ্রী্টীয় স্থত্র ছাড়! উপাসনার আবশ্তিক অঙ্গরূপে লোকভাষা 

ও সঙ্গীতবাবহারের অতিরিক্ত প্রেরণা এসেছিল নানকপন্থী, কবিরপন্থী, দাছৃপন্থী 

প্রমুখ ভারতের মধাযুগীয় একেশ্বরবাদী কয়েকটি উপাঁসকসম্প্রদায়ের নিকট 
থেকে-ধাদের সাধনার সঙ্গে বামমোহনের পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। কিনব লক্ষা 

করবার বিষয়, এই মধাযুগীয় সম্প্রদায়গুলির ভক্তিসঙ্গীতের ধারাকেও তিনি 

বৈদিক এঁতিহ্ের সঙ্গেই জড়িত করেছেন। ্পরার্থনাপত্র” (১৮২৩ ) পুস্তিকায় 
তিনি যা বলেছেন সংক্ষেপে তার মর্ম এই £ দশনাম] সন্নাসীদের মধো কোনও 

কোনও গোগী, নানকপন্থী, কবিরপন্থী, দাছুপস্থী ও সম্ভমতাঁবলশী প্রভৃতিরাঁও 

সর্বজনীন একেশ্বরবাদী উপাঁসক এবং সেই হেতু “তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাবে 
আচরণ আমাদের কর্তব্য।” এরা লোকভাষায় উপদেশ দেন এবং 

লোকভাষায় বচিত সঙ্গীত এদের উপাসনার অঙ্গ__-এতে কোনও দোষ নেই__ 

কেন না স্বয়ং যাঁজ্ঞবন্কাই বিধান দিয়েছেন, বেদগাঁনে ধারা অনমর্থ তারা অন্য যে 

কোনও প্রকার ( লৌকিক ) পারমাধিক সঙ্গীত সাধন! দ্বারা মোক্ষলাঁভ করতে 

পাঁরেন ; এবং বঘুনন্দন শিবধর্ষের বচনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করেছেন শিষ্বের 
গ্রহণক্ষমতা৷ অনুসারে সংস্কৃত, প্রাকৃত বা দেশভাষাঁয় ঘিনি উপদেশ দেন তিনিই 
গুরুপদবাচ্য 1১২৩ সংগীতকে উপাসনার অঙ্গরূপে স্বীকৃতি দান প্রসঙ্গে রামমোহন 

কিন্ত তার অতিপরিচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় অবলধ্ত “সংকীর্তন'কে 

সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। এর কারণ সহজেই অন্মেয়। সাকাঁর উপাসনা 

ও রূপানুষঙ্গ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা ও সঙ্গীতের মজ্জাগত।১৯৭ বরামমোহনের 

মত কট্টর নিরাকারবাদীর পক্ষে স্বীয় উপাসনার সঙ্গে তাকে যুক্ত করা সম্ভব 

ছিল না। সর্বশেষে পুনর্বক্তবা মাঁনবপ্রেম ও মানবকল্যাণসাধন এই সামাজিক 

উপাসনার অপরিহার্য অঙ্গরূপে কল্লিত এটিকে বাদ দিলে রামমোহনের মতে 

উপাসন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 

বণ্িত সামাজিক উপাসনাপ্রণালীকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাকে 

রামমোহনের পরিকল্পনাটি ছিল হিন্দু পরিপ্রেক্ষিত সত্বেও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, 

_ ধর্মক্ষেত্রে উদ্ীর সহিষ্ণুতা এর ভিত্তি; এই উপাসনাস্থলে সর্বসম্প্রদায়ের ছিল 
সাদর আমন্ত্রণ। অপর পক্ষে তত্বের ক্ষেত্রে এর বৈশিষ্টা এক সমছ্িত দৃষ্টি যা 

সমস্ত ধর্মের মূল সত্যগুলিকে মিলিয়ে সমবেত সাধনার এক এঁকাতূমি 
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আবিষ্কারে আগ্রহী । প্রথম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রথম অধায়ে বিস্তারিত 
আলোচনা করেছি, কথা না বাড়িয়ে এখানে সংক্ষেপে এইটুকু পুনরাবৃত্তি 
করলেই যথেষ্ট হবে, রাঁমমোহন এই সর্বজনীন উপাঁসনাঁপদ্ধতি প্রবর্তনের 

মাধামে এক বৃহত্তর জাতীয় সংহতি সাধনের স্বপ্রই দেখেছিলেন 1১২৫ 'প্রার্থনাপত্র' 

(১৮২৩) পুস্তিকায় বা ১৮৩০ সালে সম্পাদিত ঝ্রাহ্মসমাজের ন্যাঁসপত্রে (5৪ 
1৪) সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি যে গ্রীতিপূর্ণ উদার দৃষ্টি প্রতিফলিত তার উৎস 
কি, এ প্রশ্ন উঠতে পারে । এর উত্তরে বলা যায় রামমোহন এ ক্ষেত্রে মূলত 
অন্রপ্রাণিত হয়েছিলেন হিন্দুধর্ম দ্বাবা। অধ্যাত্মভূমিতে হিন্দৃধর্মাপেক্ষা 
উদার, সহিষুঃ ধর্ম আর নেই-যে কোনও পৃজান্ুষ্ঠান বা সাঁধনপদ্ধতিকে 
এই সর্বলোলুপ ধর্ম স্বচ্ছন্দে আপন অঙ্গীভূত করে নিতে সক্ষম, এবং ইতিহাসে 

বারবার একে এই ভূমিকাঁয় দেখা গেছে। ফলেস্থুল জড়োপাসনা থেকে 
উচ্চতম ব্রন্মবাঁদ পর্বস্ত হিন্তরধর্মে সব কিছুই যথাযথ স্থান অধিকার করে বর্তমান । 

হিন্দুধর্মের এই চরিত্র ও এঁতিহামিক ভূমিকা রামমোহনের তুক্ম দৃষ্টিতে ধরা 
পড়েছিল। অপর পক্ষে সেমিটিক গোষ্ঠীজাত ইহুদী, ইসলাম ও শ্রষ্ট ধর্মের নানা 

প্রশংসনীয় দিকগুলির অনুরাগী হওয়1 সত্বেও পরধর্মের প্রতি এদের দ্বণা, বিদ্বেষ 
ও জিঘাংসাত্মক মনোভাবের তিনি ছিলেন তীব্র সমালোচক । 'তুহফাৎ-'এর 

যুগেই ইসলামের উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি উচ্চকঠ এবং উত্তরকালে 
তার এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয় নি।১২৬ শ্রীষ্টীয় সম্প্রদীয়গুলির পরধর্মপীড়ন- 
স্পৃহা ইতিহাসে যে কত রক্তমোত প্রবাহিত করেছে-শ্বীস্টীয় বিতর্ক প্রসঙ্গে 
একথা তিনি প্রতিপক্ষকে বাঁর বার মনে করিয়ে দিয়েছেন 1১২৭ অপর পক্ষে 

সামাজিক দৃষ্টিতে অন্ুদার হলেও অধ্যাত্মভূমিতে হিন্দুধর্ম যে কত সহনশীল সে 
সম্পর্কেও তার উক্তি অতিম্পষ্ট £ [015 61] [00৬ 00006 13016 

ভ৮০110 0086 100 706016 01) 28100 212 00016 (01218060080 00০ 

[711)009095 আ1)0 0611০৮০8৪11] 1007617) 00 ০০ 208115 10011) 0106 

16201) 01 10151176 1021769021)02) 71101) 22101018065 1102 £০9০৫ ০0 

€৮৪75 7:61161095 56০6 ৪00. 06130201780107-1১২৮ হিন্দু ও ্রীষটধর্মের 

মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ, শিষ্য চন্দ্রশেখর দেবের এই প্ররশ্রের উত্তরে আলোচনাগ্রসঙ্গে 

রামমোহন তাকে বলেন £ “..৮710001500 1৪ ৪. 161181015০৫ 60121801028 

200 0০2০6) 51701) 01001561006 2150 62116170119 19110 ৫৪ 
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8150 019010169, ড1)101) 1019 60110 21:8 50017 1£01500....1106 ৬598 

€62.010 006 01915 1£6116101) 13101) 50915511915 00161801092 00 02 ৪. 

গ্রে ০% 0081১.1১২৮ অবশ্যই হিন্দুধর্ম অনুপ্রাণিত তার এই আধ্যাত্মিক 

উদারতার সমর্থন উত্তরকালে তিনি লাভ করেছিলেন সমকালীন ইউরোপীয় 
লিবারাল দর্শন, বিশেষত জন লকের চিন্তাধারা! থেকে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই 

সাদৃশ্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে 1১২৯ 
আমরা দেখেছি তত্বভূমিতে রাঁমমোহনের সমন্বিত দৃষ্টির বর্ণনাপ্রসঙ্গে 

মনিয়ার উইলিয়মস তাকে তুলনামূলক ধর্মবিজ্ঞান (5০157005 ০৫ ০0200878- 

€15€ 761181013 )-এর জনক অভিধা দিয়েছিলেন । বামমোহন বিভিন্ন ধর্মের 

তুলনাত্মক আলোচনা করেছেন নৃতাত্বিক বা মন্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, 
একালে যেমন দেখা যায় টাইলর, জেম্ন ফেজার বা উইলিয়ম জেমূসেব 
রচনায় ।১৩, উক্ত মনীষিগণ বিভিন্ন ধর্মের আচার, অনুষ্ঠান 0016081) বা 
অভিজ্ঞতার (630167)০6) জগৎকে সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ করেছেন নিরপেক্ষ ও 
নিরাসক্ত ভাবে বাইরে থেকে । রামমোহন আধ্যাত্মিক জগতের অন্দরমহলের 

মানগষ, তার বিভিন্ন ধর্মের অন্তঃপ্রকূতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার উদ্দেশ্ঠ ছিল 
প্রধানত ধর্মসাধনার ও ধর্মাচরণের এক একাভূমি আবিফাঁর করা, যার ফলে 
প্রচলিত কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার অবসান ঘটবে ও মানুষ এক সার্বভৌম 
আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ভূমিতে মিলিত হতে পারবে । এ বিষয়ে তার কালে 
পাশ্চাত্য জগতে তার কোনও সহপথিক সহসা চোখে পড়ে না। অষ্টাদশ 
শতাববীতে ইউরোপীয় ধর্মচিন্তায় সাধারণত ধর্মজগৎকে সত্য ও মিথ্যা ছুই 
ভাগে ভাগ করা হত, এবং শ্বীষ্টধর্মই গণ্য হত একমাত্র সত্যধর্মরূপে ; হিন্দু 
বৌদ্ধ, মৃসলমান প্রমুখ বাকী সব ধর্মই এই দৃষ্টিতে ছিল মিথ্যা ১০ সম্ভবত 
এক্ষেত্রে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম স্থপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী এবং ইউনিটারিয়ান 
্ষটধর্মের নেতৃস্থানীয় প্রবক্তা ও সংগঠক জোসেফ গ্রীস্ট.লে (১৭৩৩-১৮০৪ )। 
১৭৯৯ খ্রষ্টাব্ধে প্রকাশিত তার 4 09000911501) 01 0106 17)50160001018 04 

11109565 ড/10) 01056 06 056 17117009095 21007 00021 417016186 

[80995 গ্রন্থখানিতে ইহুদী ও হিন্দুধ্মদ্য়ের কিছু তুলনামূলক আলোচনার 
সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। কিন্তু রামমোহন যে এগ্রস্থের সঙ্গে পরিচিত 

ছিলেন এমন কোনও প্রমাণ নেই। প্রসঙ্গত এ কথাও বিবেচ্য, প্রীস্টলে 
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গ্রীক, লাটিন, হিক্র ভাষায় পারঙ্গম হলেও সংস্কৃত জানতেন না এবং হিন্দুধর্ম ও 

দর্শন সম্পর্কে তীর যা কিছু সংগ্রহ তা ছিল উইলিয়ম জোন্স প্রমুখ তৎসাময়িক 
প্রাচ্যততবিদগণেব রূত অন্ুবাদভিত্তিক। তার উক্ত গ্রন্থপ্রকাশের, অন্যতম 

উদ্দেশ ছিল বাইবেলের 010 '550817670-এর অন্তভূক্ত মুষার (49569) 

গ্রন্থপঞ্চকক (চ570৪08০0) বেদপ্রভাবিত, উইলিয়ম জোন্দের এই মত খণ্ডন 

করা। তা ছাড়া মনীষা ও পাগ্ডিতোর অধিকারী হওয়া সত্বেও প্রীস্টলে 
বাইবেল বর্নিত শ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের (70180165) প্রত্যেকটিকে 
অক্ষরে অক্ষরে সত্য মনে করতেন এবং সেগুলিকেই শ্বীষ্ধর্মের ভিত্তি গণা 

করেছিলেন ।১১ এখানে বামমোহনের সঙ্গে তাঁর মৌলিক প্রভেদ ছিল। বস্তত 
১৮৫৬ সালে ম্যাক্স ম্যূলের বুচিত 8,58৫ 01 09100091905 1৬150591965 

প্রকাশিত হবার পূর্বে, বণিত বিশেষ অর্থে তুলনাত্মক ধর্মালোচনার প্রাতি স্পষ্ট 

প্রবণতা পাশ্চাত্য জগতে চোখে পড়ে না। অপর পক্ষে মধ্যযুগের ভারতীয় 

অধ্যাত্মচিন্তার বিকাঁশধারাটিকে বিশ্লেষণ করলে শতবিধ ছন্দ ও সংকীর্ণতার 

মধ্যেও এমন ছু একটি পর দৃষ্টিগোচর হয় যাঁর মধ্যে তুলনামূলক বা! সমন্বিত 

ধরমদৃষ্টি স্পষ্টত আভাসিত। প্রসঙ্গত বিভিন্ন ধর্মসমীক্ষার ভিত্তিতে সম্রাট 
আকবর কর্তৃক উদ্ভাবিত “দিনই-ইলাহি' নামক আধ্যাত্মিক একীকরণ 
প্রচেষ্টার ( ষোড়শ শতাব্দী ) কথা প্রথমেই মনে পড়ে। এই ধারাঁরই অন্তর্গত 

শাসকশ্রেণীর মধ্যে আকবরের উত্তরসাধক শাহজাহানপুত্র দারা শুকোহ,, 

উপনিষদ ও গীতার ফার্সাঁ অনুবাদ প্রকাশ ছাড়াও যিনি হিন্দু মুসলমান ছুই 
ধর্মের অন্তর্নিহিত গ্রক্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় বচন] করেন “মাজমা-উল্- 
বাহরেইন? বা ছুই সাগরের সঙ্গম (সঞ্চদশ শতাবী )। ইনি স্পষ্টই 

বলেছিলেন, হিন্দুশান্্র উপনিষদ একেশ্বরবাদের সমুদ্রবিশেষ ; এটিই হল জগতে 
প্রথম ঈশ্বরপ্রেবিত গ্রন্থ ; এবং পবিত্র কুরাণে নিহিত বহু বহস্তের ব্যাখ্যাই 
উপনিষদে পাওয়! যায়।১৩২ এই স্থত্রে উল্লেখ্য, সঞ্চদশ-অষ্টাদশ শতকের 

সুফী সাধক মির্জা জানজানান মজহর শহীদ ; দারা শুকোহর যেন প্রতিধ্বনি 
করেই ইনি লিখেছিলেন, "স্থত্টির প্রারন্তে ঈশ্বর তার অসীম করুণায় স্ষ্টি করেন 

চতুর্বেদ; হিন্দুধর্মের অন্তর্গত প্রতিটি সম্প্রদায়ই ভগবৎসত্তার একো, স্বন্ি-স্থিতি- 

প্রলয়তত্বে ও মানবাতআ্মার নৈতিক দায়িত্বে বিশ্বাসী ; ইদলামী শরিয়তে অন্ুল্লিখিত 

হিন্দুধর্মের মত উৎকষ্ট আরও একাধিক ধর্ম জগতে আছে।'১০১ এই প্রসঙ্গে 
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মুসলমান লেখক মোহসিন ফনির নামে প্রচলিত ১৬৪৫ খ্রীষ্টান্বে রচিত 

“ঘবিস্তান্ ই-মজহব” নামক ফাস গ্রন্থখানিও বিশেষ উন্লেখযোগ্য। কারও 

কারও মতে গ্রস্থখানি একজন জবহুস্থীয় পুরোহিতের রচন1। এই গ্রন্থথানির 

বারটি অধ্যায়ে নিরপেক্ষ বিষয়মুখী দৃষ্টিতে হিন্দু, মুসলমান, জবুস্থীয়, ইহুদী, 
্ীষ্টান, শিখ, তিব্বতী, সুফী, আকবর প্রবর্তিত 'দিন-ই-ইলাহি* প্রভৃতি ধর্মের 

যে সমীক্ষা দেখা যায় তা একালের উইলসন বা অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাকে 

বার বার ম্মরণ করিয়ে দেয়।১:৪ বিশেষত গ্রন্থকারের হিন্দুধর্মবিষয়ক 

আলোচনাটি অতি বিস্তারিত, এবং বিভিন্ন হিন্দু দর্শনপ্রস্থান ও শাস্তীয় 

এবং লৌকিক হিন্দুসম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে ব্যাপক অন্গসন্ধানের পরিচায়ক । এমন 

কি বামমোহন কর্তৃক একাধিকবার শ্রদ্ধাভরে উল্লিখিত একেশ্বরবাদী উদাসী 
বা বৈরাগী, নানকপন্থী, কবীরপন্থী, দীছুপহ্থী সম্প্রদায়গুলিকেও দবিস্তানের 

লেখক বাদ দেন নি।১০ রামমোহনের উক্ত সম্প্রদায়গুলির সশ্রদ্ধ উল্লেখেরও 

এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি গভীর তাৎপর্য আছে। মধ্য যুগের ভারতীয় ভক্তি- 

আন্দোলনের ধারাটি লৌকিক স্তরে হিন্দু-মুসলমান ধর্মতত্বের পারস্পরিক 
প্রভাব সঞ্তাত যুক্ত সাধনার ফল। এই ভক্তিধর্মের ইতিহাসে আবিরভূতি 

হয়েছেন কবির, নানক, দাদু, রজ্জব প্রমুখ ছুই শতাধিক সম্ভ (পঞ্চদশ থেকে 

উনবিংশ শতাব্দী ) ধাদের বাণী বিশ্লেষণ করলে এই সাধনার কয়েকটি সামান্- 

লক্ষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেঃ (১) মুত্তিপূজা ও জাতিভেদ বর্জন ; 
(২) গৃহস্থাশ্রমে শ্রদ্ধা; (৩) জীবের প্রতি দয়া ও মানুষকে মান্য হিসাবে 

প্রীতি ও মর্যাদা প্রদর্শন ; (৪) যান্ত্রিক আচার পালনের ও ধর্মীচরণে কপটতার 

প্রতি কটাক্ষ; (৫) দুর্নীতির তীব্র নিন্দা; (৬) সাধুসঙ্গ ও বিশুদ্ধ জীবনচর্যার 

গুরুত্ব স্বীকার (৭) সর্বসম্প্রদায়ের সাধনপদ্ধতির সার গ্রহণ।১০* বস্তুত এই 

তক্তিপস্থী আচার্যদের সিদ্ধান্ত ও বিভিন্ন উক্তি বিচার করলে বামমোহনের 

সার্বভৌম ধর্মসিদ্ধান্তের সঙ্গে তার অস্তরঙ্গ সাদৃশ্ঠ অবশ্যই চোখে পড়ে । বর্তমান 
কালে বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন দেন 
শাস্ত্রী তিনটি অনবদ্য নিবন্ধে৯+ এবং রবীন্দ্রনাথ একাধিক গ্রন্থে ১১৩৮ যদিও 
এদের আলোচনার সুত্র ধরে অপর কেউ বিশেষ অগ্রসর হন নি। ফার্সাঁ, হিন্দি 
ও উদ ভাষায় রামমোহনের স্বচ্ছন্দ অধিকারের কথ! এবং প্রথম জীবনে তার 

ভ্রমণপ্রনঙ্গ মনে রাখলে এ অনুমান সঙ্গত ভাবেই করা চলে, অধ্যয়ন ও 
€ 
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প্রত্যক্ষ সংশ্রবের মাধ্যমে ভারতীয় মধ্যযুগের ধর্মবিষয়ক উদার পবীক্ষা- 
নিরীক্ষার সঙ্ষে তিনি ঘনিষ্ট পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। ধর্মক্ষেত্রে তার 

সার্ভৌম দৃষ্টির ক্রম-অভিব্যক্তিতে এর প্রভাব যে কারধকরী হবে তা একান্ত 
স্বাভাবিক। 

দেখা গেল, সবজনীন সমবেত উপাসনার জন্য বামমোহন ব্রদ্ষমদতা বা ব্রাহ্ম- 

সমাজ শীধক যে সংস্থা স্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে পরম্পরনির্ভর ছুটি আদর্শ 

সন্মিলিত ভাবে প্রতি ফলিত-সার্বভৌম ঈশ্বরোৌপাসনা এবং মানবগ্রীতি ও মানব- 
সেবা । ঈশ্বরোপাসনার অঙ্গরূপী এই 'মানবপ্রীতির" ধারণ! প্রথম থেকেই তীর 

চিন্তার বৈশিষ্ট্য । '“তুহফাৎ (১৮*৩-০৪) ও “বেদাস্তগ্রস্থ' (১৮১৫) রচনাদ্ধয়ে এব 

স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।৯৩, বামমোহন ও তার মণ্ডলী অবলঙ্থিত সমাজ- 

সংস্কার-কর্মস্থটী এই উত্স থেকেই উদ্ভুত এবং সার্বভৌম মামাজিক 
উপাপনার স্বাভাবিক পরিণতি রূপেই পরিকল্লিত। অধ্যাত্মিক জীবন গঠন 

সম্পূর্ণ হয় না যদি না উপাসকগণ সমস্ত বাধাবিপত্তি এমন কি প্রাণনাশের 
আশংক। পর্স্ত তুচ্ছ করে সমাজকে এক্যবদ্ধ, উদার ও প্রগতি্ঈল রূপ দেবার 

চেষ্টা না করতে পারেন। সমাজ-পরিবর্তন সম্পর্কে রামমোহনের 

চেতনা ছিল সর্বাত্মক। এই পরিপ্রেক্ষিতে ত্দানীস্তন হিন্দুমমাজব্যবস্থার 

প্রায় এমন কোনও ব্যাধি ছিল না যার উপর তার সন্ধানী দৃষ্টি পড়ে 

নি।১** তবে পরিপারন্থিক বিবেচনা করেই হোক বা সমক্স়াভাবেই হোক 

তার প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে সমান ভাবে সংগ্রাম কর! তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। 

সতীদাহপ্রথাকে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য রূপে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। 

দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কারকর্মক্ষেত্রে তার কীতি অবশ্তই মহৎ; কিস্ত 

তার চিন্তা মহত্তর। এই চিস্তাস্থত্র পরবতী যুগকে প্রেরণা দিয়েছে অসত্য 

ও অন্যায়ের বিরূদ্ধে সংগ্রামের নব অধ্যায় রচনা করবার । 

এ-যাবৎ বর্তমান অধ্যায়ে যে আলোচন! কর] হয়েছে সে পরিপ্রেক্ষিতে আমরা 

দেখেছি রামমোহনের সামাজিক দৃষ্টিতঙ্গীর মূলে প্রধানত ছুটি প্রেরণা কার্যকরী £ 
বহ্মচেতনাসগ্জাত সার্বভৌম মানবপ্রীতি এবং নবধুগের সামাজিক ও 

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শরেণীম্বূপ সম্পর্কে নিভূল ধারণা । সমকালীন 
ইউরোপীয় লিবারাল চিন্তা নানা দিক দিয়ে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল ও 

প্রধান লিবারাল মুল্যবোধগুলি তিনি আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেছিলেন এ 
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বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই । আমাদের স্বভাবত জানতে কৌতুহল হয়, যে 
বুর্জোয়া লিবাবাল আদর্শ থেকে তিনি তাঁর প্রগতিশীল জীবনদর্শনের মূল 
প্রেরণাগুলি আহরণ করেছিলেন, জীবনে শেষ পর্যন্ত সে-আদর্শ ও তান্ুপ্রাণিত 

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনও অতৃষ্থি তিনি অনুভব 
করেছিলেন কি না; সে গুলির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি কোনও 

ভাবে সচেতন হয়েছিলেন কি না। বিষয়টির ধারাবাহিক আলোচনা! 
করবার মত উপকরণ আমাদের হাতে না থাকলেও সমকালীন স্থত্রে কিছু, 

ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মাঁনবপ্রগতির ইতিহাসে লিবারাল চিন্তাধারার 

দান যে বিপুল এ বিষয়ে কোনও বিতর্ক বা সন্দেহ নেই। প্রথা- 
গত লিবারাল চিন্তার কঠোর সমালোচক অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায়, 
[1.2 010900800৮০ 15198010175 16 [11061811500] 10806 79531016 

10010021056]5 1001010৬650 602 £61021:981 50870910 ০0% 10091021191] 

501)010101705, 10015 80ড৮81)065 06 80161706 ভ85 015] 801016৮6৫ 

00100100106 00510002101100806 16 01286650. 4৯1] 10 211) 00০ 

৪05৮21000৫6 01) 1210015 01855 €0 702] 9785 0106 01 002 70095 

06165906100 155010610195 11) 13150015---750 006 ০210 000%€ 01 

072 76666200000 00065 51206520010) 5011 00016 00 006 5০৬ 2106213018১ 

০60005১ আ100000 005 92156 01 ৮1021 2190 100012 ০16801%6 

10011520103) 006 165০০910100) 00৪0 00615 15 2. £029.021:125910 10: 

06 11010616176 0101) 016 1001081) 02150191105 8 92105101 &17655 00 

602 11709100101 016 0101025255815 08119) 2. 2০৪] 07 0000) 101: 103 

০1) 58106) 2. 511117760255 00 20011006190 1 105 981:51০6১ আ1)101 

৪16 ৪.1] 08165 0 ৪ 50018] 112110986 ডা1)101) 00] 199৮6 10661) 

11851716615 [00016] ড/1010000 0102100,1110952 ভা০1:শ £811)95 11501 €৫ 

17 006 60100001) 06 006 11028] ০7290.১1১৫১ কিন্তু তা সত্বেও 

এই চিন্তাসম্পদের এঁতিহাঁসিক অভিব্যক্তিকে পূর্বাপর অনুসরণ করলে এর 

কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা চোখে পড়বে। মধ্যযুগের অবসানে যে নৃতন 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির স্থষ্টি হুল, লিবারাল চিন্তাধারা মুখ্যত 

তারই ফসল, বুল পরিমাণে তারই প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত । বিমূর্ত তত্বহিমাবে 
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এই ভাবধারার আবেদন অবশ্ত সর্বজনীন; কিন্তু কার্ধকরিতার ক্ষেত্রে 

দেখা যাবে আধুনিক যুগে কয়েক শতাবী ব্যাপী এঁতিহাসিক প্রক্রিয়ার 
মাধমে সম্পত্তির মালিকানা ক্রমশ যে বুর্জোয়া শ্রেণীতে (রামমোহন- 
মণ্ডলীর ভাষায় ৪ 01833 ০0 509০$৪$+1066025. আ1)]080 ৮10. 

015০60 ০৪৮৪০] 0০ 20156001805 ৪1ঃ0 006 7001,--8. 20058 

10006107018] 01555---0515 00100111165 ০1935) হস্তান্তরিত হয়েছে 

লিবারাল দর্শন গড়ে উঠেছিল তারই প্রধান অবলম্বন রূপে । বাক্তির 
স্বতন্ত্র রক্ষায় লিবারাল দর্শন সর্বদাই অগ্রণী হয়েছে কিন্তু পঞ্চদশ শতক 

থেকে উনবিংশ শতকের আরম্ভ পর্বস্ত এই নীতির প্রয়োগকালে প্রা 

সর্বত্র দেখা যায়,_এ হচ্ছে প্রধানত এমন ব্যক্তির, ঘিনি নিজ স্বাধীনতার 

বিত্বমূল্য দিতে সমর্থ । স্ৃতরাঁ নবযুগের ধনিকতন্ত্বের জীবনদর্শনরূপেই 

ইতিহাসে লিবারাল দর্শনের আত্মপ্রকাশ । বেণেশীস, ধর্মসংস্কার আন্দোলন, 
(২66০1380190), সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মননরাজ্যের বিচিত্র পরীক্ষা 

নিরীক্ষা সব কিছুর মধ্য দিয়ে আপন সত্তা ও প্রভাব অক্ষুণ্ন রেখে এই মত 

চূড়ান্তভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফরাসী বিপ্লবের মাধামে। কিন্তু এর 
অভান্তরীণ স্ববিরোধটুকু থেকেই গেল; লিবারাল মুলাবোধগুলি রইল আবেদনে 

সর্বজনীন কিন্তু প্রয়োগে সীমাবদ্ধ। উৎপাঁদনব্যবস্থার উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন 

সম্পত্তির মালিক, সংখ্যালঘু, প্রভাবশালী, অগ্রসর এক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে এর 
ব্যবহার উক্ত বিশেষ গোগীর ন্বার্থসীমা প্রায় কোথাও লংঘন করল না। 

এই দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানবিভাসিত যুগের চিন্তানায়কগণ প্রভাবিত অষ্টাদশ 
শতকের ফরাসী লিবারাল দর্শনই হোক বা উনবিংশ শতকের বেস্থাম, জেম্স 
মিল প্রভৃতি ব্যাখ্যাত ইংলশ্ীয় লিবারাল মতবাদই হোঁক, এগুলির সীমাবদ্ধতা 
ইতিহাসপাঠকের চোখে না পড়েই পারে না। বুর্জোয়! শ্রেণীর বাইরে যে 
শ্রমিক, কারিকর, ক্ষুদ্র শিল্পী প্রভৃতি নিয়ে গঠিত সম্পত্তিহীন, সংখ্যাগরিষ্ট 
শ্রেণী সমাজে বর্তমান, লিবারাল চিন্তা কার্যত এর স্বার্থ ও অধিকারকে 

প্রা কোনও স্বতন্ত্র যূল্যই দেয় নি, মধ্যবিত্ত মালিকশ্রেণীর তাবেদার 

রূপেই সমাজে এর অবস্থানকে মেনে নিয়েছিল। তৎকালীন ক্লাপিকাযাল 

অর্থনীতিতে বুর্জোয়া অবাধ ব্যক্তিম্বাতন্ত্যের জয়জয়কার-_অধ্যাপক ল্যাস্কির 

ভাষায়, [৮ 15 0০৪ 150081) 0086 ৪০০01)00010 11067911900 11660 
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বুর্জোয়া! শ্রেণীর স্থার্থসীমার বাইবে যারা রইল তাদের দুর্শাগ্রস্ত অবস্থা 

অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর লিবাঁরাল চিস্তানায়কগণকে যে ভাবায়নি তা নয়; 
কিন্ত এর যে প্রতিকারের উপায় তাদের চিন্তাভাবনায় দেখ দিয়েছিল তাত্বিক 
বিষুর্ততা এবং বিত্তবান অন্প্রদায়ের সামাজিক কর্তব্যবোধ ও দাক্ষিণ্প্রস্থ্ত 

কিছু সাময়িক বাবস্থার সুপারিশের বাইরে তা সাধারণত বেশী দূর অগ্রসর 
হয় নি। রাষ্র, সাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বঞ্চিত শ্রেণীর কোনও মৌলিক 

দাবী বা অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে তার। এই গুরুতর সমস্যাঁটিকে সচরাচর 
বিশ্লেষণ করেন নি। অষ্টাদশ শতকীয় ইংলগ্ডের খ্রীষ্টীয় মানবসেবাদর্শ সম্পর্কেও 

একই কথা বলা যায়। এই শতাবীতে ইংলগ্ডের দরিদ্র ও বঞ্চিত 

জনসাধারণের মধ্যে শ্রীষ্টায় জনসেবকমগ্ডলীগুলি চিকিৎসা ও প্রাথমিক 

শিক্ষা প্রসারের যে বিরাট কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছিলেন তা নানা দিক 
দিয়ে কল্যাণপ্রস্থ হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু চার্চ প্রবতিত এই শিক্ষা- 
বাবস্থার গলদ ছিল এই যে, এর মাধ্যমে সচেতন ভাবেই সমাজের 

বঞ্চিত শ্রেণীকে বিত্তবানদের কর্তৃত্ব ও প্রভূত্ব স্বীকার করে অনুগত হয়ে 

চলবার প্রেরণা দেওয়া হত। এতিহাসিক ট্রেভেল্যানের ভাষায়, [7০ 
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06 09116 ০9 40 59106010116 101 ৪1], 17000 006 19870 0106 
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£61)619101019+--0106 51510656170) 0০£াঃতোগ 8010০211160 0৬1: 11900 
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ক্রমবর্ধমান ধনী-দবিদ্রের এই বৈষম্যকে উপজীব্য করে এবং এ সম্পর্কে প্রচলিত 

লিবারাল দর্শনসঞাত প্রতিকার ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করে অষ্টাদশ 
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শতার্দীর শেষ ভাগ থেকে ঝঞ্চিত জনসাধারণকে অধিকার-সচেতন করবার 

ও উত্তরকালে তাদের দাবী পূরণের জন্য সংগ্রামের পথ অবলম্বন করবার 
উদ্দেশ্ত নিয়ে ইউরোপীয় চিন্তাজগতে যে মত ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করে সেটি 

হুল সমাজতন্ত্রবাদ বা ৪০9০1811900 | বুর্জোয়া মালিকসম্প্রদায় নিয়ন্ত্রিত 
জগতে বিত্তহীন দরিদ্রের প্রতি সামাজিক কর্তব্যবোধ প্রদর্শনের পরিবর্তে 

এই মতবাদের প্রব্ক্তারা চাইলেন বাস্তবতার ভিত্তিতে সর্বসাধারণের সমান 
অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং এই উদ্দেশ্টে সমাজের আমূল পরিবর্তন । এমন প্রমাণ 

আছে রামমোহনের মনের জমিটি আদৌ পাশ্চাত্য লিবারাল চিস্তার আদর্শে 
গড়ে উঠলেও জীবনের শেষ পর্বে তিনি তৎসাময়িক ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদ 
সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন । 

অগ্টাদশ শতাব্দীর ফরাশী বিপ্লব চবিত্রত এবং কাত বুর্জোয়া! বিপ্লব হলেও 
এর মধ্যে অন্তঃসলিলা সমাজতন্ত্বাদ অভিমুখী চিস্তার একটি ক্ষীণ প্রবাহের 
অস্তিত্ব হয়তো অনুভব কর] যায় 1১৪৪ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই 

ধারাটি ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে । কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের 
অনুরাগী ও জ্ঞানবিভাসিত যুগের চিস্তাধারায় নিষ্শাত হলেও রামমোহন যে 

ফ্রান্স বা ইউরোপখণ্ডের অন্ত কোনও অঞ্চলে উদ্ভুত সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তার সঙ্গে 
পরিচিত ছিলেন এমন প্রমাণ নেই। তার যোগাযোগ ঘটেছিল মৃখ্যত 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের টমাস ম্পেন্স, চার্সস্ হল, টমান হজ.স্ষিন, রবার্ট 
ওয়েন প্রভৃতি ব্যাখ্যাত নব্জাত ইংলগ্তীয় সমাজতন্ত্রবাদ্দের সঙ্গে। এর অন্যতম 

প্রবক্তা রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগের কথাও জানতে পারা 

যাঁয়। এযাঁবৎ ওয়েনের সঙ্গে তার সাক্ষাত্কার ও তর্কবিতর্কের একটি 

বিবরণই মেরী কার্পেন্টারের জবানীতে আমাদের জানা ছিল। তদনসারে 

ড: আর্নটের গৃহে এক নৈশ ভোঁজ উপলক্ষে এই যোগাযোগ ঘটে এবং ওয়েন 
রামমোহনকে তার নিজস্ব সমাজতন্ত্বাদী মতবাঁদে দীক্ষিত করতে প্রাণপণ 

চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। প্রত্যক্ষদশশ মিঃ রেকর্ডার হিল সাক্ষ্য দিয়েছেন,-বিতর্কের 
সময় দেখা! গিয়েছিল রামমোহন নিখুৎ ও চমৎকার ইংরেজি বলছেন এবং 

সমাজতন্ত্বাদ সম্পর্কে তার বেশ ভালই জ্ঞান আছে (0) £9191) 190 

866060. 0 ৮6 ভা611-8001151176650 ছা10) 006 50116068100 আ19০ 

59016 ০০: 18778088611) 00875611009 06660610101") 1৯৪: এটুকু 
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থেকে মনে হতে পারে সম্ভবত রামমোহন ওয়েনের মতবাঁদকে পুরোপুরি বাতিল 
করে দিয়েছিলেন। সৌভাগ্াক্রমে বর্তমান লেখক ইংলগ্ডের ম্যাঞ্চেস্টাবস্থ 
কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের গ্রন্থাগারে ওয়েনকে লিখিত রামমোহনের পাঁচ- 

খানি ও নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে ওয়েন-পুত্র রবার্ট ডেল ওয়েনকে 

লিখিত একখানি পত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। পন্রগুলি 

কালাহক্রমিকভাবে সাজালে সেগুলি ওয়েন-রামমোহনের পারস্পরিক সম্পর্কের 

উপর নৃতন আলোকপাত করে। ওয়েনকে লিখিত প্রথম পত্রের তারিখ 

১৫ মে ১৮৩১; এখানে রামমোহন সম্ভবত ডঃ আর্নটের গৃহে অনুষ্ঠিত পূর্বকবিত 

সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করে সেদিনকার ভুল বোঝাবুঝির জন্য ছুঃখ প্রকাশ 
করছেন (15816500086 500 51500101796 10150105600 1702 60৫ 

011১2 085) এবং ওয়েন ও তার পত্বীর সঙ্গে তাদের বাসভবনে সাক্ষাৎ করবার 

দিন ও সময় (0015 €$৪017)6 0:705095) স্থির করছেন । ২ জানুয়ারী 

১৮৩২ তাবিখের দেখতে পাই, তিনি যাতে ওয়েনের সভায় যেতে পারেন 

সেজন্য ওয়েনের পত্রের অপেক্ষা করছেন ([ 200 501]1 7210106101৪ 1০ 

11725,--00861]10285 05 82015 6০ 108৮০ 0196 1)01007 01 20661001776 

৮০01 17660178)। তিনি আরও জানাচ্ছেন, যদি ওয়েনের পরিকল্পনা খ্ী্টীয় 

নীতিভিত্তিক হয় তাহলে তিনি তার সাফল্য কামনা করেন (৬৬10) 

0250 ৮/151069 001 0105 5000853 016 5001 95 502100 1 1001)0650 01901 

006 71502005 ০৫ 01901509101) | ৯ জাহ্ুয়ারী ১৮৩২-এর ( তৃতীয় ) 

পত্রে আছে ওয়েনের সঙ্গে সেই সন্ধ্যায় পূর্ব ব্যবস্থামত সাক্ষাৎ করতে না 
পারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং পরবর্তী সপ্তাহে তার সাম্ধা সম্মিলনীতে 
(9015866 ০0: 001)110 65 117)6 79105) উপস্থিত হবার প্রতিশ্রতি। ২* 

জানুয়ারী ১৮৩২-এর পত্রে দেখতে পাচ্ছি অসুস্থতা নিবন্ধন ওয়েন-ভবনে এক 

প্রীতিনম্মিলনে (081) উপস্থিত না পারার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা। পঞ্চম পঞ্তরে 

(তারিখ ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৩২ ) রামমোহন ছুঃখ প্রকাশ করছেন যে, 
যে হেতু ওয়েন শ্রীষ্টীয় নীতির উপর তার পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপন করতে 
অনিচ্ছুক, সেই জন্য তিনি সেই সন্ধ্যায় ওয়েনের জনস্ভায় যাওয়া স্থগিত 

রাখলেন ([ ৪0 50 00 1666] 0058616 91061 00506065515 0৫ 

(016509176 006 0165250750৫ 26621301016 5০০: 291০ 1$16611178 
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015 ০৬€1)175)| ১৯ এপ্রিল ১৮৩৩ তারিখে ওয়েন-পুত্র রবার্ট ডেলকে 

লিখিত পত্রখানি বোধ করি এক হিসাবে এই পত্রশ্রেণীর মধো সর্বাধিক 

'ুরুত্বপূর্ণ। এটিতে দেখা যাঁয় ওয়েনের তীব্র ধর্মবিরোধিতা ও আধাত্মিক 
মূল্যবোধ-বর্জন বাময়োহন মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বলছেন বাস্তবতার 

দিক থেকে এর জন্য রবার্ট ওয়েনের সাফলা বিস্ষিত হয়েছে ( £06৬€ 0০ 

0096] 01780 05 001005118 061181020 5০০ 10950 10615650110 

490)6] 17895 101006100 11076060 1915 51100655)| দ্বিতীয় পত্রের মতই 

তিনি এখানেও বলছেন তিনি ওয়েনের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার পর্বাংগীণ 

সাফলা কামনা! করেন বলেই উক্ত মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন। (1 
65172 00 966 ০010 ৪10 5০0 18006 0109%/1)60 101) 3000639$ 

পু) 00 02196501510 019061051011)65 1085 09001061760 706 00 

2080:2 011256 00521: 81010105, ৪ 112200100 ড1)101) ] 1000, 900. 11] 

11): ০0105106186101) 06 05171001525, 6য০05$৪)| সেই সঙ্গে 

রামমোহনের এই উক্ভিও ম্মরণীয় যে, ধর্মের তত্বভাগ ( ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি 

সম্পকণয় অংশ ) যদি ( ওয়েনের মত ) কোনও যুক্তিবাদীর (666 00101521) 

কাছে অগ্রাহাও হয়, (40100100108 01 ৪. 0001027)0 0080 000611008 

91006 71015117165 0 [২2116101) 08101)096 105 6508191151)60 00 076 

98015180001) 01 ৪. 76811110006") তখ্সত্বেও খ্রীষ্টধর্ম, হিন্দুধর্ম প্রভৃতি 

অনুমোদিত গ্রেম (1০৬০) দাক্ষিণ্য (০1১27105) প্রভৃতি চরম পুরুযার্থগুলি 

মানবজাতির কল্যাণসাধনে, বিপুদমনে ও পারস্পরিক , প্রীতিসম্পর্ক স্থাপনে 

সমর্থ। অর্থাৎ ওয়েন ব্যাখ্যাত সমাজতম্ববাদের সঙ্গে এগুলির কোনও 

মৌলিক বিরোধ নেই । আলোচ্য ছয়খানি পত্র সঞ্চম পরিশিষ্টে মুদ্রিত হল। 
অতএব দেখা যাচ্ছে ১৮৩১-৩৩ এর মধ্যে অর্থাৎ জীবনের অস্তিম পর্বে 

রামমোহন ববার্ট ওয়েন প্রবত্তিত সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি যথেষ্ট আকৃষ্ট হয়ে 
পড়েছেন এবং আস্তরিক ভাবে এই “নাস্তিক” সমাজতান্ত্রিক পরিকর্পনার সাফল্য 

কামনা করছেন যদিও আধ্যাত্মিক মুল্যবোধে তার দৃঢ় প্রত্যয় এতটুকু বিচলিত 

হয় নি। 
এমন মনে করবার কারণ আছে, ত্দানীস্তন ইংলগ্ডের রাজনৈতিক, 

অর্থ নৈতিক ও ধর্মনৈতিক পরিস্থিতির এক স্থচিস্তিত মূল্যায়ন তার দৃষ্টিতঙ্গীর 
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এই পরিবর্তনের মূলে ছিল। ইংলগ্ডে যখন তিনি প্রথম পদার্পণ করেন 
( এপ্রিল, ১৮৩১ । তখন তার চিত্ত সর্বতোভাবে ইউরোপীয় লিবারাল চিস্তা- 

নিষাঁত এবং তিনি ব্রিটিশ রিফর্ম, বিল্-এর উৎসাহী সমর্থক । এমন উক্তিও 

তিনি প্রকাস্টে করেছিলেন যে রিফর্স বিল যদি পালিয়ামেন্টে গৃহীত না হয় 

তাহলে তিনি চিরদিনের মত ইংলগ্ডের সঙ্গে সব সম্পর্ক রহিত করবেন ।১৪৬ 

কিন্তু সংস্কার-আইন পাশ হবার পর দেখা যায় যে এ-সম্পর্কে রামমোহনের 
গ্রচণ্ড উৎসাহে ম্পষ্টত ভাটা পড়েছে। ২২ আগস্ট ১৮৩৩ তারিখে মিঃ 

উডফোর্ডকে লিখিত পত্রে তিনি পরিষ্কার বলছেন, 471)5 15£07760 

[81118106100 1083 01589001066 00০ 050916 ০0£6 17217518170. 1” 

যে হুইগ. মন্ত্রীসভার সদিচ্ছা সম্পর্কে তিনি এতকাল অতুচ্চ ধারণা 
পোষণ করে এসেছিলেন-এখন তারই তিনি হয়ে উঠলেন কঠোরতম 

সমালোচক | রামমোহনের মৃত্যুর পর ম্মৃতিচারণপ্রসঙ্গে স্তাগুফোর্ড, আনট 

লেখেন, “7০ 1780 06661) 21) 10000518505 ৪0৮০০৪০ 01 006 

(195 2010011015086101) 1010) 1019 2111581 17) [70101১৬1111 1315 

061১8100600: ঢা91506...৬/106006 10 ৪5 0080 106 110101060 

60076 1651) 1161) 0010 [0015 71)1110106 8100 10158 80016009১ ০0 

00080 006 চ1150 0২6600060 179111981061)6 015800011)660 10100" 

10০ 660০81706 [00986 01006115 00099৪ণ 00 16...75 আ৪6 1) 006 

10810 01 11055150105 9£811756 10 11) 006 50017£650-"0210005 “ 1১৪৮ 

তত্কালীন ইংলগ্ডের জনজীবনের বাস্তব পরিস্থিতি লক্ষা করলে এই মত- 

পরিবর্তনের কারণ বোঝা] সম্ভবত কঠিন হবে না। এ-কথা ইতিহাসের ছাত্র! 
জামেন, শিল্পবিপ্রবের ফলম্বরূপ শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাবে এই সময়ে ইংলগ্ডের 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনের এঁতিহাসিক রূপাস্তর ঘটেছে । রাজনীতি- 

ক্ষেত্রে পার্সিয়ামেন্ট-সংস্কার (760০0) ) আন্দোলন এই পরিস্থিতিজাত। 

আন্দোলনে ইংলগ্ডের শ্রমিকশ্রেণী মধ্যবিত্তের সঙ্গে প্রবল উৎসাহে যোগ 

দিয়েছিল; কিন্তু প্রথম রিফর্ম বিল পাঁশ হলে দেখা গেল তাদের লাভের ঘরে 

পড়েছে শুন্য, নৃতন পরিস্থিতির স্থযোগস্থবিধাগুলি ষোল আনা দখল করেছে 
বধ্যবিত্ত মালিক শ্রেণী ; এবং সরকারও সম্পূর্ণ এই শেযোজদের স্বাথেই নিয়ন্ত্রিত। 

এই অবস্থার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমগ্র দেশে ব্যাপক শ্রসিকবিক্ষোভ দেখ! দিল 
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এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দ্রুত গড়ে উঠতে আরম্ভ করল। তার দীর্ঘ 

জীবনের এই পর্বে ( ১৮৩২-৩৪ ) রবাট্ ওয়েন ছিলেন দেশব্যাগী এই শ্রমিক- 

আন্দোলনের পুবরোভাগে 1১৯ লক্ষা করবার বিষয় ঠিক এই সময়েই 

বামমোহনের সঙ্গে ওয়েনের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। স্থৃতরাঁং রামমোহন কেন 

সমকালীন মধ্যবিত্ত সংস্কাব-আন্দোলন সম্পর্কে হতাশ হয়েছিলেন আর 

কেনই বা ওয়েন বাখ্যাত সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রতি তার আকধণ গড়ে 
উঠেছিল তা অনুমান করতে অধিক কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় না, যদি 

ওয়েনকে লিখিত তাঁর পত্রগুলির সাক্ষ্য সমগ্র পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিখ়ে নেওয়া 

যায়। এর সঙ্গে মনে বাখা প্রয়োজন, তদানীন্তন ইংলগ্ডের শ্রীষ্টীয় 

মানবিকতাবাদী পরীক্ষা-নিরীক্ষার সীমাবদ্ধতার কথা, যাব প্রতি এতিহাসিক 

ট্রেভেল্যান আমাদের দৃষ্টি আকর্ণ করেছেন। মিশনারী জনকল্যাণের 
আদর্শ সমাজের এই উচ্চ-নীচ শ্রেণীবৈষম্য রক্ষা করবার চেষ্টাই করেছিল। 

্রী্টীয় নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
তার অন্তনিহিত এই স্ববিরোধ রাঁমমোহনকে হতাশ করেছিল এমন অন্ুমানও 

অসঙ্গত নয়। সমাজতান্ত্রিক সমাধানের প্রতি তার আকর্ষণের এটিকে এক 

অতিরিক্ত কারণ গণ্য করা যেতে পাবে। সমাজতান্ত্রিক কধপস্থার সঙ্গে 

খীষ্টিয় নৈতিক মূলাবোধকে মিলিয়ে তিনি সম্ভবত করে নিগস্ব দৃষ্টকোণ 
থেকে উভয়ের অসম্পূর্ণত! দূর করবার স্বপ্র দেখেছিলেন । 

রামমোহন কর্তৃক ওয়েনের সমাজতান্ত্রিক মতবাদের উপর রুত মন্তবা 

সম্পর্কে দু'একটি বিষয় বিবেচ্য । পাশ্চাত্য লিবারাল দর্শনে দীক্ষিত 

রামমোহন এই নূতন পরিকল্পনা সম্পর্কে তার একটি বাক্তিগত দ্বিধা সত্বেও 
যতখানি সহানুভূতি এবং গ্রহণশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তার সমকালীন ও 

পরিচিত স্ুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ লিবাঁরাল চিন্তানায়কছয় বেস্থাম ও জেম্স মিল তা 

পারেন নি। সমাজতন্ত্বাদকে সহাম্থভূতি সহকারে বুঝবার চেষ্টা করা তো৷ 
দুরের কথা এর কর্মস্থচীর প্রতি তাদের ছিল তয়, সন্দেহ বা স্বণা। রবাট” ওয়েন 

সম্পর্কে বেস্থাম স্বয়ং যে মতব্যক্ত করেছেন তা এই প্রনঙ্গে উদ্ধৃতির যোগ্য ঃ 
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আর নবাগত সমাজতন্ত্রবাদের পদধ্বনি জেম্স মিলকে করে তুলেছিল আতঙ্কিত। 
৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩২ তারিখে লর্ড ক্রহাম্কে লিখিত এক পত্রে তিনি বলছেন, 
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০ ৪11 2:০28:৮”1১১ অপর পক্ষে জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করার অপবাধে 
রামমোহন কর্তৃক হুইগ রাজনীতির তীব্র বিবূপ সমালোচন! ও ওয়েনের সমাজ- 
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তান্ত্রিক কর্মস্থচীর, প্রতি তার অন্থকূল যনোভাঁৰ ইঙ্গিত করে বেস্থাম-মিল 
ব্যাখ্যাত উপযোগবাদ অপেক্ষা বামমোহনের মানবিকতাবাদ উদার, প্রশস্ত ও 
চলিষুঃ। তিনি এক্ষেত্রে ওয়েন-পুত্রকে লিখিত পত্রে এইটুকু মাত্র সংশোধন- 
প্রস্তাব করেছেন-যে, এই কর্মকাণ্ডে শরীঈধর্ম, হিন্দুধর্ম গ্রভৃতি উপদিষ্ট, প্রেম করুণা 
ইতাদি বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মৃল্যবোধগুলিকে ঘেন বর্জন না 
করা হয়; কেননা এগুলি প্রগতির প্রতিবন্ধক নয়, সহায়ক ? পত্রের ভাষায়, 
58709012  0:6 601006101176 ০00 10810107653, 180০11109011)6 ০0] 
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এর থেকে আমরা কতদুর অনুমান করতে পারি? রামমোহন অবশ্যই 
'দোশ্যালিস্ট, হয়ে যান নি। নবজাত সমাজতন্ত্রবাদকে তিনি অর্থ নৈতিক দৃষ্টিতে 
বিচার-বিশ্লেষণও করেন নি। একে তিনি মুল্যায়ন করেছিলেন আধ্যাত্মিক 
প্রতায় সঞ্জীত মানবিকতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে- সামাজিক স্থবিচারসাধনের 
একটি মার্গ হিনাবে। এ ক্ষেত্রেও তার অতর্কতা লক্ষণীয়। ওয়েন প্রবল 
ধর্মবিরোধী, শ্রীষ্টধর্মের কঠোর সমালোচক ; তার মতে মানুষের নীতিবোঁধ 
অন্তরের কোনও মৌলিক বৃত্তি নয়, সম্পূর্ণ বাহা পরিবেশনির্ভর ; রামমোহন 
আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূলাবোধকে মানুষকে সহজাত বুত্তি বলে গণা করতেন 
এবং এ-বিষয়ে তিনি কোন সন্ত! আপোষরফার বা সমন্বয়ের পথে যান নি 
'যথেষ্ট সচেতন ভাবেই এই মৌলিক পার্থক্য স্বীকার করেছেন। কিন্ত গ্রসঙ্গত 
অতিরিক্ত দামী কথা যা তিনি বলেছেন তা এই যে, ধর্ষের নিজন্ব তত্বগুলিকে 

মেনে না নিতে পারলেও যে কোন সমাজতন্ত্রবাদীর পক্ষে প্রেম, দাক্ষিণ্য 

প্রভৃতি ধর্মপ্রস্থত পুরুষার্থগুলি বাবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করতে কোনও 

বাধা নেই; তা! করলে সমাজতন্ত্রের পথ স্থগমই হবে। অর্থাৎ নিজম্ব মৌলিক 
দৃষ্টিতঙ্গী বিসর্জন না দিয়েও তিনি সমাজতান্ত্রিক কর্মন্থচীর সঙ্গে আধাত্মিক 

মানবিকতাবাদের সহযোগিতার একটি সম্ভাব্য স্ত্র নির্দেশ করেছেন । ম্মরণ কর! 
কর্তব্য, রামমোহনের পূর্বে ও পরে ইংলগ্ডের কোনও কোনও শ্রীষ্টধর্মাবলম্বী মানব- 

প্রেমী ওয়েন-মতবাদের প্রতি আর্ট হয়েছিলেন। এদের মধো বিশেষ করে 

জন মিন্টার মরগান ও জন ফিঞ্চের নাম উল্লেখযোগা । ১৮১৭ শ্রীষ্টাব্দেই 

মরগ্যান সমাজের নিয়শ্রেণীর মানুষের ভবিষ্যৎ কলাযাণসাধনে ওয়েন মতবাদের 

৩৯৩ 



উপযোগিতা লক্ষা করেছিলেন এবং খ্রীষ্টধর্ষের উপর ওয়েনকৃত তীব্র 
আক্রমণের জন্ত দুখ অনুভব করেছিলেন। কিন্তু এই বিরোধ দূর করবার 

জন্য তার প্রস্তাবিত প্রতিকার ছিল জনসাধারণকে প্রকৃত খ্রীষ্টীয় শিক্ষা €৪ 

015 010115081 600090010) দেওয়া । তা ছাড়! তিনি যখন ওয়েনের 

প্রতি আকুষ্ট হন তখন ওয়েন শ্রমিকনেতা রূপে রাজনীতিক্ষেত্রে আবিভূ্তি 

হন নি, তার আদর্শ রূপায়নের জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যাপ্ত ছিলেন। 

উত্তরকালে মরগ্যানের সঙ্গে ওয়েনের সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং মরগ্যান 401001013 

০৫6121078181)0 ১1-১0101017)8  ৬1117825 59616" স্থাপন করে 

খীষ্টসংঘাশ্রিত নিজন্ব জনকল্যাণপন্থা অবলম্বন করেন। জন ফিঞ্চ কর্মজীবনের 

প্রথম থেকে ওয়েন-মতবাদের অনুরাগী হলেও প্রথম দিকে স্থুরাপান-নিবারণ, 

ডক-্রমিকদের মধ্যে সমবায়সমিতি স্থাপন ইত্যাদি অপেক্ষাকুত “বিশুদ্ধ 

জনকল্যাণমূলক কাজেই তার উৎসাহ ছিল। ওয়েনের সঙ্গে তিনি সর্বতো- 
ভাবে যুক্ত হন ১৮৩৭ থেকে, যখন ওয়েন শ্রমিক-আন্দোলন থেকে সরে গিয়ে 

ধর্মগুরুর মত ভবিষ্যৎ স্বপ্নে বিভোর এক মতবাদ (1011161)181)1573) ও 

সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ও নেতা হয়ে দাড়ালেন । এই পর্বে ফিঞ্চ ওয়েনকে 

অবতারকল্প মহাপুরুষ গণ্য করে উচ্ছুসিত গুরুপূজায় মেতে ওঠেন । ওয়েনকে 

পত্রাদিতে তিনি পিতৃ-সদ্ধোধন করতেন, কখনও উল্লেখ করতেন “£০আ 

[10950 98020 17151771555, বলে ।১*২ বামমোহনের বেলায় কিন্তু দেখ! 

যাচ্ছে, তিনি ওয়েনের সঙ্গে তার মতপার্থক্য সম্পর্কে শেষ পর্যস্ত সম্পূর্ণ সচেতন 

থেকেই ওয়েনের নৃতন কর্মস্থচীর সঙ্গে সহযোগিতার একটি পথ অন্বেষণ 
করছেন এবং ওয়েনপুত্র রবার্ট ডেলকে লিখিত পত্রে একটি পথের ইঙ্ষিতও 

দিয়েছেন। সহজ সমাধানের দিকে তিনি যান নি। বস্তত নিজস্ব গভীর 

ধর্মবিশ্বাস সত্বেও কল্যাণর্মী 'নাস্তিক” বা “সন্দেহবাদী'দের চিন্তার প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল হতে পরিণত জীবনে রামমোহন অস্থবিধাবোধ করেন নি। ধর্মে 

আসম্থাহীন বেস্থাম ও জেম্স মিলের উপযোগবাদ ও নাস্তিক এবং খ্রীষ্ধর্ষের 
নিন্দায় উচ্চকঠ ওয়েনের তথ্কালীন সমাজতাম্ত্রিক কর্মসুচী উভয়কেই 

মানৰিকতাবাদী হিসাবে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন; প্রথমটির ঘাটতি পূরণের 
সম্ভাবনা যে দ্বিতীক্টির মধো থাকতে পারে এই বোধ তার চিত্তে ম্পষ্ট। 

বেস্থাম বা মিল জননেতা ছিলেন ন1; তাঁর ওয়েনের মত প্রকাশ্তটে জননভায় 
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ধর্মের, বিশেষত ্রীষ্ধর্মের তীব্র নিন্দা করতেন না। তাই তাদের সঙ্গে 

বামমোহনের পক্ষে ধর্মবিতর্কে লিঞ্ধ হওয়ার প্রয়োজন হয়নি। ওয়েন যদি 

প্রকাশ্টে ধর্মকে আক্রমণ না করতেন তাহলে অন্যান কব যায়, রামমোহন 

গ্বমতে অটুট থেকেও ওয়েনের ব্যক্তিগত নাস্তিকতা সম্পর্কে নীরব থাঁকতেন। 

মৌলিক মতভেদ সত্বেও রামমোহনের সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও আগ্রহই 
এখানে বড় কথা । তাছাড়া উদ্ধৃত পত্রাবলীতে প্রকাশিত বামমোহন-ওয়েনের 

যোগাযোগের ( ১৮৩১-৩৩) এঁতিহাসিক প্রেক্ষীপটটিও এই প্রসঙ্গে পুনঃ 

শ্মরণীয়। সমসাময়িক হুইগ রাজনীতিতে রামমোহন তখন পূর্বের আস্থা 

হারিয়েছেন; রিফর্ম এাক্টের পরেও ইংলগডের প্রবপ্িতত শ্রমিকখ্রেণীর দুর্দশার 
তিনি সাক্ষী । খ্রীষ্ধর্মসংঘের পক্ষ থেকে অবলম্িত সমাজের নীচের তলাব 

মাহছষের ছুঃখমোচন ব্যবস্থাসমূহের মধোও শ্রেণীবৈষম্য রক্ষা করবার উপর 
স্পষ্ট বৌঁকও নিশ্চয় তাঁর মনংপুত হয় নি। ঠিক এই সময়েই ইংলগ্ডের 
তদানীস্তন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আঞ্চলিকতার গণ্ডি অতিক্রম করে জাতীয় 

স্তরে এক্যবদ্ধ হয়েছে । ওয়েনের সাম্প্রতিক জীবনীকারের ভাষায়-*-“])6 
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এর মধ্যে যা লক্ষ্য করবার মত তা হল রামমোহনের মাঁনবিকতাবাদ শেষ 

জীবনে বুর্জোয়া লিবারাল মতবাদের গণ্ডির মধ্যে আর যেন সম্পূর্ণ তৃপ্চিলাভ 
করছে না। এই সীমানা অতিক্রম করে যেন নবদিগন্ত অস্থেষণে ব্যাপৃত। 

সমাজতন্ত্বাদের তখন শৈশবাবস্থা ; কিন্তু তবু এরই মধ্যে যেন কিছু আশার 
ইঙ্গিত তাঁকে উৎসাহিত করছে। আজকের দিনে তিনি জীবিত থাকলে 

লমাজতন্ত্রবাদের বর্তমান আমুল পরিবত্তিত রূপ সম্পর্কে তার মনে কি 

প্রতিক্রিয়া হত সে-বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা! করে লাভ নেই। তবে এটুকু স্তাযা- 

াঁবেই অনুমান করা যেতে পারে তাঁর আধাত্মিক ও নৈতিক প্রত্যয়ে তিনি 

অটুট খাঁকতেন এবং লিবারাল চিন্তান্থত্র থেকে আহরিত ব্যদ্ধি-ম্বাধীনতার 
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প্রতায়ও বিসর্জন দিতে রাজী হতেন না। কোনও রাষ্ট বা দলের অন্ধ 
অন্তগত্য স্বীকার তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। কিন্তু তা নত্বেও হয় তে প্রয়োজন- 

মত সমাজতন্্বাদের প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করতেও তার মনে দ্বিধ! 

থাকত নাঁ। হয় তো তিনি আর কিছুকাল বাচলে আমর! জন স্টুয়া্” মিলের 

পূর্বেই তার মধো দেখতে পেতাম স্বাধীনতার প্রত্যয়ের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক 

সিদ্ধান্তের সমন্বয় । হয় তো ব| তিনি বিংশ শতাব্দীর মানুষ হলে হব্ হাউসের মত 
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প্রথম চার অধ্যায়ের অলোচনাস্যত্রের সঙ্গে বর্তমান অধ্যায়ের বক্তব্যকে 

মিলিয়ে উপসংহারে আমাদের সিদ্ধান্তগুলিকে স্থতরাং আমরা! এই ভাবে 

সাজাতে পারি: (১) দেেশকালগত বিশেষ অর্থে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় 

চিন্তজাগরণকে “রেণেশাস” আখ্যা! দেবার কোনও বাধা নেই ; উক্ত অভিধার 

এমন প্রয়োগের নজিরেও অভাব নেই; (২) যে চিত্তজাগরণ উনবিংশ শতাব্দীর 

বঙ্গীয় নবজাগরণ নায়ে পরিচিত তাঁর সামান্থলক্ষণ হল একালের পাশ্চাত্য 

জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত মূল্য- 

বোধগুলিকে বিশ্লেষণ করে এই সমন্বিত ভিত্তির উপর যুগোপযোগী নৃতন 
ভবিষ্যৎমুখী জীবনদর্শন গড়বার প্রয়াস। বামমোহন থেকেই এই প্রক্রিয়ার 
'আরভ্তভ। বামমোহনের মনের জমিটি তৈরী হয়েছিল প্রাচচিস্তার প্রভাবে। 

এব সঙ্গে পরবর্তা জীবনে অধিগত পাশ্চাত্য ভাঁবধারাকে সমন্বিত করে তিনি 
সার বিশিষ্ট জীবনচর্ধার ভিত্তি স্থাপন করেন; (৩) ধর্মবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক 
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প্রেরণা বামমোহনের সংস্কারপ্রচেষ্টার মূলে ক্রিয়াশীল। ধর্নকে তিনি নিছক 
উপযোগবাদী ( 9011697197) ) দৃষ্টিতে প্রগতিশীল সংস্কারসাধনের অন্তরক্ূপে 

দেখেন নি। অপর পক্ষে ধর্মের সামাজিক রূপটি যে সমাজবিজ্ঞানের 
নিয়মান্ুসারে পরিবর্তনশীল এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। ইউরোপীয় 

ইতিহাস অনুশীলনের ফলে আধুনিক যুগপরিবর্তনের সবাত্বক চরিত্র তিনি 
উপলব্ধি করেছিলেন এবং তার পরিকল্পিত ধর্ম তথ1 সমাজ "সংস্কারের তাত্বিক 

ভিত্তি সর্বাত্মক ও বিশ্বজনীন, যদিও তার প্রয়োগক্ষেত্র ছিল ভারতীয় হিন্দু 

সমাজ; (৪) সমকালীন পাশ্চাত্য চিন্তার ত্রিধার' তাকে প্রভাবিত কবেছিল-_ 

জ্ঞানবিভাসিত যুগের আদর্শ, বেস্থামমিল ব্যাখ্যাত ব্রিটিশ উপযোগবাদ 
এবং তৎসাময়িক নব্জাত সমাজতন্ত্রবাদ। কিন্তু তার মৌলিক ভারতীয় 
দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রায় সর্বত্র তার ধর্ম ও সমাজসংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি মাজিত। 
ভারতীয় জীবনদৃষ্টিই তাকে এতিহৃসচেতন করেছিল এবং সেই কারণেই তার 
চিন্তা ও সংস্কীরকর্মের মধ্যে সর্বত্র এতিহোর বিশুদ্ধীকরণ ও নবীকরণ এই ছুই 

প্রক্রিয়া সমদ্বিত। এতিহাচেতন! থেকেই বামমোহনের এই বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল 

যে সংস্কার আইনের মাধ্যমে উপর থেকে জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিলে 

তার ফল সর্বদ! শুভ হয় না। কিন্তু স্থলবিশেষে যেখানে তিনি সংস্কার অত্যাবশ্যক 

মনে করেছেন সেখানে এই মনোভাবের ব্যতিক্রম ঘটেছে । উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত 
সতীদাহবিবোধী আন্দোলন, যে ক্ষেত্রে প্রাথমিক দ্বিধা সত্বেও তিনি শেষ 

পর্যন্ত প্রাণ তুচ্ছ করে এই প্রথা-উচ্ছেদকারী আইনের স্বপক্ষে লড়েছিলেন; 
(৫) সাধারণভাবে শাশ্বত আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মুল্যবোধের সঙ্গে পাশ্চাত্য 
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২, 0. ল্. 78801080756 76)215501)06 ০01 06 75)6110) 02719 (192). 

৩. লও 9108. 2:76 0109656 16121550506 (1939). 

৪,716 1617215521/06 চা, 1701৫ (01017 এ, 09190, 1946) 70. 2-৪ 

৪.(ক) উদাহরণস্বরূপ সান্প্রতিক কালে প্রকাশিত একথানি প্রামাণিক ইতিহাল- 

গ্রন্থের নিষ্বোদ্ধত উক্তিটি নেওয়। যেতে পারে: “ও ৪৮৩ 6০ 00.0086 0006 887)81৩ 

18০6০৮ আ1)10]) 10681])60. 100076 (00870 001)676 21) 0110610890০ 6205 £268 62087 

2০037756102) 20 10019 10. 6009 10109696100 96000 ৮ আ৪ ০৬ জা)৮০৩৮ &0 009868১7020 

[0০006 6০ 6106 10090095101 01 7)708118)) 9000861010, 1136 [77081151) ৪00086100। 8700. 

60১6 69620 19989 1101) 00790 &10706 102) 16, 1020090. 6109 100700968070 01 &1| 

60৩ দ0109160] 10:087689 01081 আও 160699 10 760 €5] 0:01176 73216181) 1016,88 0. 0০ 

11815709087: 90. 79711751) 71277065,009 07, 1700 16106550100 82৮ 1] (009 

1318%০[ &00. 0916029 ০6 809 170018779০7] ০], 50) 2, 3] ॥ এই ইংরেজি শিক্ষা! ও 

পাশ্চাত্য চিন্তা বঙ্গীয় রেণেশ'াসের প্রতিনিধিস্থানীয় পুরুষগণকে আপন জাতীয় ও সাংস্কৃতিক 

সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন না৷ করে সে বিষয়ে তাদের প্রতীতিকে হ্বচ্ছতর ও দৃঢ়তর করে তুলেছিল 
কোন মন্ত্রধলে ত৷ কিন্তু এই সিদ্ধান্ত দ্বার ব্যাখ্যাত হল ন1। একটি ক্ফুলিঙ্গ অগ্নিকাণ্ড 
ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্ত তার জন্য ইন্ধনে যথেষ্ট পরিমাণ দাহাতাধর্ম থাক! প্রয়োজন। 

আমাদের রেণেশাসে ভারতের পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক এতিহা সেই দাহাতাধর্মবিশিষ্ট ইন্ধন । 

৫, 48990860, 88087 721] ০1 06 14%81%41 গত ০], 2১ 08195665950, 

20,948. 

৬. দ্রষ্টব্য, প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ১৫ 
৭,.10591১05 07১800 100175 35297000925 7১০5 021566086৫6) ০], হত 

(10699209: 1845) 2070. 988-89. 
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৩৪৯৮ 



এবং উপযুক্ত সাক্ষপ্রমাণত্বার! সযধিত। রামমোহনের বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যোঁবন- 
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সংল্করণ কলিকাতা ১২৯৮) এবং জ্ঞাতি-বংশরধর মহেক্দ্রনাথ রায় বিদ্ভানিধি। পারিবারিক 

কিংবদন্তী ইতিহাসের মর্ধাদ! দাবী করতে পারে না, কিন্তু সমগ্রভাবে এই প্রসঙ্গে কাহিনীগুলির 

ইজিত 'খুবই স্পষ্ট। সর্বত্র রামমোহন তরুণ বয়স থেকে ধর্মবিক্গাসী ও ধর্মজিজ্ঞাসৃরূপে 
চিত্রিত। 
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৩১, 0০11৮ 2. 498 ॥ শ্রীমতী কলেট এই পত্রখানিকে জাল বলেছিলেন (9, 72), 

কিন্ত কেন এটিকে তিনি জাল মনে করেন তার কোনও কারণ দেখান নি। সমকালীন সাক্ষা 

বিশ্লেষণ করলে দেখ! যাঁয় এমন মনে করবার কোনও কারণ নেই । পত্রথানি রাঁমমোহনের 

মৃত্যুর পর তার এককালীন একান্তসচিব স্তাওফোর্ড, আর্নট ৫ অক্টোবর ১৮৩৩ 44110670687 

পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ইংলগ্ডের তৎসাময়িক অন্তান্ত পঙ্জিকাতেও এটি গুকাশিত হয়েছিল। 
ইংলণ্ডে তখনকার কেউই এই পত্রথনির অকৃত্রিমতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। রামমোহনের 

অনুরাগী বন্ধু ডঃ ল্যা. কার্পেন্টার এটিকে একখানি 55108519800. 10686861108 
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মন্তব্য করেছিলেন, অক্টোবর ২৮, ১৮৩৩ তারিখের ]47165 পত্রে জন হেয়ার পত্রধানিকে 

জাল ঘোষণ। করেন (0০116 ৮. 496) কিন্তু পরে জন হেয়ারের সেই চিঠিথানি খুঁটিয়ে 

পরীক্ষা! করে দেখা গেল, হেয়ার আর্পট প্রকাশিত রামমোহনের আত্মজীবনীমুলক পত্রটিকে 

কোথাও জাল বলেন নি। তার বক্তব্য ছিল, রামমোহ্নের উত্ত পত্র আর্নটকে উদ্দেস্ত করে লেখা 

নয় (4১ ] 920 609190. 6০ 88887 799161615 61)56 006 19587 50 05986100 'ও৪ 7008 

800168869. ৮০ 6086 £9:) 61900 870 [স্যাও.ফোর্ড আনর্ট], ]772765 01 000৯5, 001092 28, 

1899, 7.1) | এর উত্তরে অ ন্ট ২৩ নভেম্বর ১৮৩৩ তারিখের 1%765-এ গুকাশিত এক প্ত্ে 

বলেন (0. 9) £ “47105 08062 858 07116118115 06660, 81001001958 & 91660 01 1১18 1116, 

00 81697518708, ৪৮ 20 ৪0856596)0:0.--৮০ 0: 0765 18068 635 1069560, &00 0005 

০৫ 19 80090, 6০ £152 56 609 10100 016 & 188097, আ1019100১ ৪০ 8166250., 109 1078851066৫. 

6০ 209 10100 005৪ ০৬/২) 109300 1 800. 2 ৬/8,8 82060, 61592 10 01105:9, 00]5 ৪৪ 61১6 ০০ 

০01৪ 15666 6০ 6, 125520057 | সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রামমোহুনের আত্মজীবনী মুলক পত্রথানি 

জাল এমন অিযোগ কোনও সমসাময়িক ব্যক্তি করেন নি। আর্পটের চরিত্রে হয়তে। 

বহু দোষ ছিল এবং ইংলণ্ডে রাষমোহনের রোগপীড়িত ও অর্থাভাবগ্রস্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে 

সার কাছ থেকে অর্থশোধণের নান! ফন্দিফিকির তিনি করেছিলেন-_কিন্তু সে-সবের সঙ্গে 

আলোচ্য পওথা'নির কোনও সম্পর্ক নেই। রামমোহনের মৃত্যুর পর এমন একথানি জাল 

পত্র প্রকাশ করায় আর্নটের কোনও নৃত্তন স্বার্থসিদ্ধির সপ্তাবন] ছিল ন!| সৃত্ুরাং এ পত্রের 

সাক্ষা ব্যবহারে কোনও বাধা নেই। ইংলগ্ডের নিউ-কাসল-অন-টাইন থেকে প্রীডারমট 

কিলিংলে অনুহপূর্বক আমাকে জন হেয়ার ও স্তাওফোর্ড, আর্নটের উল্লিখিত পত্র-দুখানির 

প্রতিলিপি পাঠিয়ে এ-বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 

৩২, [70662727510 ০] 016 41265 20০. 646-49, 740-41 

৩৩, %701-%1-71%59217755 00708. 61808, 29005 1:8-19 0:85০০9৫, &.770551 6০ 100৩ 

00071801810 7200119) 721751151% উ7 ০755৮. স্ব 90 23 

৩৩, ন্য, 7000968)1) 74001$2) 7:44 47651017001 67656176260 (19659) 000 292. 11. 

৩৪০ 51321896 79108709 76597087086 20০9672) 970708,01)17087068 020 66 £10908920£ 

11666 ০ 7529816981-717,61151 7/0115 06. ] 0.4, ৮ ॥ রামমোহনের সতীদাহ নিবারণ 

সংক্রান্ত কর্মনুচীর আলোচন। রসে তার হিলুসমাজে প্রচচিত এই ব)বহারহিধির বিক্লেষণ ও- 

তৎকালীন উত্তরাধিকারপ্রথার অন্তনিহিত অস্জতি সভীদাহগরসারের কারণরূপে উপস্থাপন 

এ সাবৎ হথোচিত গুরুত্সহকারে আলো চত হয়ন। 

৬৬, 1৮12 00. £-6 

৩৭, “ভষ্টাচার্ধের সহিত বিচার? 2 গ্রস্থাবলাী ১৫ পৃঃ ১৭৬ 

৪৬৯ 

দডী 



। ৬৮, *সিইমরণ বিষয় প্রবর্তক ও ধিবর্তকের সন্বা। গ্রস্থাবলী ও, পৃঃ ১০ 

৩৯, 76175017251 2770 17165611 0 013-1)608201062 1978, 09. 19189, 184 ও 

তৃতীয় পরিশিষ্ট দ্রষ্টবা। 

৩৯.ক ভ্ষ্্ব্য তৃতীয় অধ্যায়, পৃ' ১১২; চতুর্থ অধ্যায়, পৃঃ ১৬৫-৬৬ 

৪০, “[/8887 ০0. 606 78181169 ০01 11100009 ০0593 41209856251 61078165 5600101708 

60 659 19৬ 01 890851) 17781651% 57০75 66 20,128, 191 আরও দ্রষ্টপ্য। অতুলচজ্ঞ 

গুপ্ত, “রামমোহন ও ইজ-ভার তীয় আইন, 196 9/%41615 [৫7177010 06101615019 007 

11611015100 $/01%176 (4.07 95108249008) 08165668% 1939 ?) বাঙলা অংশ 

(রামমোহন-প্রতিভা ), পৃঃ ২-১২ পুনমু্দ্রিত, তন্বকৌ মুদী, মাঘোৎসব সংখা।, ১৩৭৩, পৃঃ ৯-১৮ 

৪১, ০0107) চ187091056207155701761791 012151 01615 (03102 1958) 0. 68 

৪২, অতুলচন্ত্র ওপ্তড কতৃক উদ্ধত) দ্রষ্টব্য, তার প্রাঙুক্ত প্রবন্থা, 416 54965 

মুগাগাঃতাগদা। 06009 ৮০17, বাঙলা অংশ, পৃঃ ১০-১১ তত্বকৌ মুদী, মাঘোৎলব সংখ্যা। 
১৩৭৩॥ পৃঃ ১৬-১৭ 

৪৩. শ্্রীরামচন্দ্র মৌলিকের নিজের মুখে এই কথ! শোনেন ন্বর্গত ক্ষিতিমাহন 

সেন শাস্ত্রী কাশীতে তার তরুণ বয়সে ১৯০০ শ্রীষ্টাব্ষে। রামচন্দ্র তখন স্থবির । ক্ষিতিমোহন 

এই কথোপকথন লিপিবদ্ধ করেছেন, 'যুগগুরু রামমোহন; প্রবন্ধে ; দ্রষ্টব্য, বিশ্বভারতী পত্রিকা, 

১০ম খও, প্রথম সংখ্য| (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৮) পৃঃ ১৯-৩৬॥ পুত্তিকাকারে পুনমু্দ্রিত, 
সাধারণ ব্রাহ্মলমাজ, কলিকাতা! ১৯৫২, পৃঃ ১৬ 

৪৪, “ব্রা্দীণ সেবধি-প্রথম সংখা| ॥ গ্রন্থাবলী-৫, পৃঃ ৩) 2105 82550000305] 0156- 

51009 2 49:91806 60 60০9 71796 [)0161020) 51/51651 57০715 5৮, এ 0,181 ॥ কোনও 

বন্ধুকে লিখিত পত্র (ইংরেজি ). 1৮10 ৮৮. 7৬ 0. 95 ৪ 0০1166 0. 219 

৪৪১ 001196 00. 957-58 

৪৬, দ্রষ্টব্য এম. ভি. কামাথের সচিত্র প্রবন্ধ 49861-806 5708206 ০৫ ৪ 2861038, 

11155110660 চ766119 ০) 1770712 821] 18-19? 1980, 

৪৭, 0০1168 1, 89; নগেন্রনাথ পৃঃ ৩৫৮; সতীদাহের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের মাধ্যমে 

আন্দোলন করবার নিদর্শন হিঙাবে উল্লেখ কর] যেতে পারে, রামমোহন-প্রণোর্দত এবং 

হুরচন্দত্র রায় ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য পরিচালিত «বঙ্গাল গেজেটিঃ সাগুাহিক পত্রে (১৮১৮) 

রামমোহনের “সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিক্তকের সংবাদ? শীর্ষক পুস্তকের পুনমু'দ্রণ, ০০1৪ 

9. 905 )। এবং রামমোহন পরিচালিত *দংবাদ-কো মুশী, পত্রিকার পৃষ্ঠায় সতীদাহ ধার 

বিরুদ্ধ সমালোচন! (ব্রজেন্্রনাথ বল্দেযাপাধ্যায়ঃ বাংল! সামাররক-্পত্র, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ 

সংহ্করণ ) পৃঃ ১৮-১৯ 

৪৮, 121)21151% 570115 6, 0 00. 100, 119 

৪৯. ২৮ মভেম্বর ১৮২৯ সংখ্যা 70678] 17%/701% গুকাশিত ২৬ নভেম্বর ১৮২৯ তারিখের 

এক পত্রে গ্রীমতী ফ্রাল্সেল কীথ ম্টিন জানিয়েছিলেন, রাষমোহন দীর্ঘ আঠার বছর ধরে 

৪০২ 



গর্ভীগাহ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসাছম ( 21061635566 হাতি ৮০, 80, 2, 

160-51)। সুতরাং এর আরম ১৮১১-১২ খ্রীষ্টাব্দ প্ড়ছে। সতদ'হ.উাচ্ছদ ব্আাইন পাশ 
হওয়ার পর এই পত্র লেখা হয়েছিল। বেঙ্গল হরকর।” এই আইন-প্রণয়ন উপলক্ষে সভীগাছ 
উচ্ছেদের জন্য বেণ্টিংকের উপর অতাধিক্ধ কৃতিত্ব আরোপ করায় শ্রীমতী মার্টিন উক্ত পত্রে 

তার প্রতিবাদ করেন। তিনি অভিযোগ করেন 'হরকরা? এই বাপারে পরোক্ষে রামমোহদের 

কৃতিত্বের লাঘব করেছেন এবং এই সূত্রে বলেন, “বেন্টিংকের সতীদা উচ্ছেদে আইন", 

০৪] ৪১০৮ 20, 12 609 062১০৪৮ 0:00808])ট5, 2৬৭৪ 09610. 07০061)6 11790 628০৮,*, 

৮০৪৮ 1০0: 605 0০স6:৫5] 62০09810 908০1০16089 510 01 6১৪ 81686 [11900 

19091198010)0915 78100100009 ০] ****ত &6 19886 60 60089 0:০9181698 ০£ 10:016009, 

605 17001570 1০৪ 2089 6105 10168606678 17০৪৩ 9 01195 া1)101) 9101287001)1998 

80610 £0 5797+--8100. 10 00580009100186808 6008 80018018 50 10121] 10০1161 

&010810156186100 ০0৫:1,070 13917617000, 108 6206 10659706888 6০0 76727610062 806 

£:০৬/10% ৪510008625৭ 10691118610 80. £99,01988 90616 018119960. 600710080 & 

90189 01 6181566% 98215 ১5 61081 £1691 800 ৪৮ 1970661) 80096895163] ৪009869 [800 

10100 905. 1” উল্লেখ্য যে, লেখিকার পত্রথানি প্রকাশ করে ২৮ নভেম্বর ১৮২৯ তারিখের 

'“হরকর।' তার বক্তব্য ম্বীকার করেনেন এবং মন্তব্য করেন: “109৮ 0৪ 7006 600879101 

01757 002 60108158 [0:8185 900 €19655009 9100921 60 19700 010190101০5 ০ &০ 

7,০7৩ ৬৬৪115500 8510621000, 2109 1020791 আ০৩]০ 10959] 11858 ৪009898060. 17) 1018 

0856109650 &00. €1011817652060. 180002৪ ছ161)006 6109 90-010918500 01 0105 19665791007 

ভা০০]এ [1,070 99062008 1)959 ড67000280 070 90 0681781১16 ৪ 22)68,802:€ 14 60098 22015008 

01 629 10901588 1980 7006 06670 1076198190 60 88100 010 61)9 জা0:৪৮ ০01 807097861110708, 

৮5 675 00881190 180০018 ০1 8276) 01810818106 00010679080,” (0104755896 

81096176175, 2০, 81, 0. 162) । 

৫০, 17087655496 140$61)6)15 ০. 89 00. 118-1 ।) আবেদনপত্ত্রথানি যে 

রামমে'হুন রচিত, অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে তা বোঝ যাঁয়। এই মর্মে উল্লেখ, সতীদান- 

প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের তন্ত্রগুর হরিহরানন্গ তীর্থস্বামী স্বাক্ষরিত একখানি ইংরেজি পত্র 
২৭ মার্চ, ১৮১৮ সংখ্য। “ইয়া গেডেটু?-এ প্রকাশিত হয় (21027555156 21096776715 2০, 66, 

0. 11914) | হরিহরানন্দ ইংরেজি জানতেন না, সুতরাং এ-পত্রথালিও রামমোহন রচনা 

করেছিলেন, এমন অনুমান যুক্তিসঙ্গত । 
৫১, 03981709]0 13509£ 14101101166 ০] ৫ 014,689 11008211706 0161 210127063 

060 11012 101) 04129811210 2301729 1844-25 ( ০93৮0 ১০, 23. [00185 ড০1092068, 

07090101899 ) ০1. 1 0 79 

৫২. 2106165515৩ 21086716148 ০, 17, 2. 149 

&৩, এীতিহাসিক রমেশচন্ত্র মন্ভুমদার ঘটন1টি ফেভাষে উপস্থাপিত করেছেদ, তাঁর মগ্্যে, 

৪5 



বিছজনোচিত সততায় পরিচয় পাওয়া যায় না|: 17৩ (5620812008] 60700801160 86611 

106780708 0205 01 0020 9৪ 1081019]] 0৪220010920 205 2০ 55৪5৪ 07010 10 5 

& 855৮ 28652 5885108৮605 8৮1]. 306 60 79706100825 06662 ৪0110185810 00010) 

00705666206 70200989) (০ 5100 675 ৫51] টড 16861515180701) (001 90271701071) 0০১ 

0,1-986৬) 1979. 0. 48) | রামমোহন ন্্টিংককে এই প্রসঙ্গে কোন যুক্ততে কি বলছিলেন 

রমেশচন্ত কিন্তু ত। উদ্ধৃত কবেননি। বরঞ্চ এ বিষয়ে থানিকট। অনীহ প্রদর্শন করে একটু 

পরে বলছেন, “বব০ল) 5৮ 23006 1090688875 10 605 201589100 6020053% 60 43860088 8) 

18000 ০0৫. 2688070801671688 ০1 [780)0001)07078 008261070., (100 0. 49) | কেন? 

সেটুকু না করলে রামমোহনের “০৪888০০?কে বিচার কর! যাবে কি উপায়ে? নিজের পক্ষে 

অহস্তিকর এইসব গশ্্ উত্থাপন ন| করে ডঃ মছ্ুমদার এমন অতি নাটকীয় ভতে রামমোহন 
কর্তৃক বেন্টিংকের প্রশ্তাবের *বিরোধিত1” প্রসঙ্গটিকে নিজের ভাবায় বর্ণনা! করেছেন যার 

থেকে হ্ছভাবত মনে হতে পারে সম্ভবত সতীদাহ-উচ্ছেদ রামমোহনের কাম্য 'ছল না। সততার 

ঘভাব শুধু এখানে নয়। *'806 00 86106100108 ৩৮০৪: 81101586? অংশটিও রমেশচলজের 

সবকপোলকলিত যোজন।। 'সতী-সংক্রান্তঃ বেন্টিংকের “মিনিট্”টি আগ্ডোপাস্ত পাঠ করেও 

রামমোহনের মতামত প্রসঙ্গে কোধাও বেপ্টিংকের বিশ্মগ্নের প্রকাশ দেখা যাবে না। 

রামমোহনের পরামর্শ [তম যথেষ্ট শুদ্ধাসহৃকারে গুনেছিজ্ন, তার কিদ্ধান্থকে যত্ষে ওরুতও 

দিয়েছিলেন, যদিও গ্রহণ করেন নি। এ বিষয়েত্তার স্গঞ্ট উক্তি 'মনিটঃ-এ বগ্তমান £ 

“& 00018611706, 8৪ ] 8100 81855 01870860 6০ 0০, (086 03001) (2010) 15 ৫০1 181160 

10 65655 2000810, 00৮ 20০6 ৪6 &1] 88867061108 6০ 60৪ 900 010810708০,.+ (71067655186 

81061761065 00. 149) | 

৫8. 0. . 11108 সম্প্রতি 2716 001769%07067166 0] 1914. চ701427 00561/0157, 

7067707.0% হীর্ঘক বেন্টিংকের চিঠিপত্রের ছুটি ৎণ্ডে যে সংকলন প্রকাশ করেছেন (031০৫ 

02535875165 70188, 1917) তাতে উক্ত পত্র ছৃথানিস্ত্রান পায়নি। পত্র দুখানর উল্লেখ 

করেছেন ও আংশিক উদ্ভৃতি দিয়েছেন ডঃ সালাহউদ্দজীন আহমদ (50০12110401 ৫10 5০011 

(0121766 0):5617681 1818-1895, 151050 1966, 0. 124) । নটিংহাম বিশ্বাবস্ভালয় গ্রন্থাগার 

কর্তৃপক্ষের সৌজগ্যে বগ্মান লেখক সে ছুখানির পু জেরক্স-প্রতিলিপি সংও্হ করতে 

পেরেছেন। 

৫৫, 17017655156 210557161)15 8০. 98, 72 258-7%. 

৬, 701, 731] [61082 9, 2890 00966 ৮ 605 45101710 10%1101 ০]. 38 

মত 8621৩9 (৬5 6০ ৯0০৪5561890) : *7818819 11015117862 05? 10. 209 

৫৭, 17080 06:66 00০662. 5 02100. 710101719 ০10%1771 ০৪005 2850, 

71705655156 71০%৫78া/5 ০, 2019 00. 176-79 

৫৮451206000 7064701) ০]. 5? অভ 56:19 (80808% 1892), “7818610 220651187 

85099+) 00. 90-92 



৪৯, 276 27815157০11 ০1 7216 নিরগ11101%7 709 (5০০181 5৫ 70068130151) 

06201662585 71010 (6 90108781) 8755:0 85208), 0810918 2084) 70. 6.০, 

গুনযুাতিত 17108765566 20861161713 8১০, 29. 22. 285-99 1 রামমোহন রায় যে '0০09201৫8- 

186181070) সজে করে ইংলগ্ডে নিয়ে যান তার ইংরেজি গ্রন্থাবলীর এই সাধারণ ত্রা্থসমাজ 

সংক্ধরণে সেটি মুদ্রিত হয়েছে (0. 99-94)) এটি সঙ্গত কারণেই রামমোহনের রচন! বলে 

অনুমিত। রামমোহনের ইংরেজি খ্রন্থাবলীর প্রচা্কিত সংশ্থরণগুলিতে (যোগেজ চত্ ঘোষ 

ব| পাণিনি অফিস বা নাগ-বর্ষন্ প্রকাশিত) সতদাহ বিষয়ক তার উল শেষ গ্রস্থখানি 

নেই। তাই রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্ভবত এটির অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত [ছলেন না। তার 
07) £৫77701%4 [০) গ্রাস্থ কোথাও এ গ্রন্থের উলেখ নেই। 

০, 208653156 21061776715 ০. 116. 00. 194 961 ৯ ভুলাই, ১৮৩২ তারিখে লগ্ডন 

থেকে বেটি কৃকে লিখিত এক বাত্তিগত পত্রে জে, জি. রাযাভেন্শ জান'চ্ছেন । *&1৮০ ৪ 
৫985৪ 878 300906 091০:5 696 [21 ০০০০০), 606 706810100, 885108৮ 5০৬ 10: 20661708 

3০0 ৪0৮৮৪ 18৪ 01870901580. 798191:087 6৮০ 605 00 ৪005]1] ৪78 6190861০0০,.০01 1800- 

25080 78০7 ০ 9৪ 10758606 &]1 65 61208, (0. নু. 7001110585৫. 2176 

0017650706726 ০] 1011. চ771170779611070% ০1 1], ০, 464, 0. 881) ॥ এই পত্রের 

তারিখটি একটু গোলমেলে। সতীদাহ-নবারক আইন বিরোধী রক্ষণণীলপক্ষীয় আবেদনটি 

নাকচ করে ছডান্ত রায় দেওয়! হয় ১১ ভুলাই ১০৩২ (8512110 57০%41)21] ড০] ডা] উজ 

957158, & 06086 1882 £ 110206 11,69111867106,5 200, 228-24) | হয়তো কাউনসিলের 

সিদ্ধান্ত চুড়ান্তভাবে ঘো|ষত হবার আগেই জান! গিয়েছিল, কিংবা র্যাভেনশ অনবধানতাবশত 

চিঠিতে তারিখ ভুল লিখেছলেন। 
৬১, ঝামযোহনের এই পত্রথানি সংগ্রহ করে সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন প্রবিনয় ঘোঘ-- 

তত্বকৌমুদী', মাঘোৎসব সংখ্যা, ১৩৭৩, “রামমোহন ও সতদাহ”, পৃঃ ৪৮; পুনমুদ্রত, 

বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজক ইতিহাসের ধার ১ ১৮*০---১৯*০ ( সামাঁয়ক পত্রে বাংলার 

সমাজ চিত্র-পঞ্চম খও), কলিকাতা ১৯৬৮, পৃঃ ২৪৬ 

৬২, যুক্তিমার্গের অসম্পূর্ণতা সম্পূরক 'কেনোপনিষ?'-এর ইংরেজি ভনুবাদের ভুমিকায় 

রামমোহনের স্পষ্ট ও সুচিস্তত উক্তি সম্পরকে ড্রষ্টব্য, পরবতী |ঘতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৭৩) তৃতীয় 

অধ্যার, পৃঃ ১০৬-৭ ; এই প্রসঙ্গে তুলনীয় জন্ুত্র তার উক্ত : *** 6৮৩ হ585070108 150515, 

1১10) 16908 12760 (0 66368106510 60017085 11000 168 268০1) 008000098 200 € 26০৮ 

০ 00998610705 650700 168 602010161)6088020-7 4]781081561020 01 0 80210691061 6 

91 005 ড60451)6), 11781751) 77/0113 16৬, 13. 86০0. 

৬৩, চল্দ্রশেখর দেব, *8:670870850800668 ০1 তি৪2070708)01) ০১? তন্ববোধিণী পত্রিক!, 

অগ্রহায়ণ ১৭৯৪ শক, পৃঃ ১৪০ 

৬9, ন শৃত্রে পাতকং কিধিন্ন চ লংস্কারমর্থতি। 

নান্ডাধিকারে। ধর্মেছভ্ি ন ধর্মাৎ প্রতিষেধনমূ। -মনুসংহিত। ১০,১২৬ 

চি 



৬৫. ?71:677501 ০7689] ০1. 1 (5200 81109) 6৫. ই. €&. 8৪: ৫৪1 

(601882060 ৮5 609 17015626165 01 15069, (1758 মা, 1949) ০1. ] 0. 078-56. 

৬৬, £& 99000 10919700969 ()1 105 0101001109689898] 55866100 01 6205 6685.” 

16721651% 57০01150601. 0. 100 

৬৭. 1880৩ 271, ৪7, 98. 897 এর মধ্যে রামমোহনের মত বেদাস্তবিদ অবস্থাই 

পেয়েছিলেন ওপনিষদ আত্মবাদের প্রত্ধ্বনঃ 

যন্ত সর্ব!শি ভূতানি আত্মনোবানুপস্ঠতি। 

সর্বভূতেষুচাত্মানং ততে! ন বিজুগুপপতে ॥ 

ঈশো পনিষৎ ৬ 

“্যনি আত্মাতে সর্ধ£তকে দেখেন এবং সর্বভূতে আত্মাকে দেখেন তিনি সেই কারণে 
কাউকে ঘৃণ। করেন না।* এই জন্ই রামমোহনের চোথে বৈদিক নীতিবাদের লঙ্গে 

খীষ্টোপদেশের সাদৃগ্য ধর! পড়েছিল। কিন্তু [হম্দুধর্মের তিহাসিক অভিব্যকিতে 
উপনিষদের এই উদ্দার আদর্শ বজায় থাকে নি। শান্ত্রাধ্যয়ন ও সমকালীন হিন্দু সমাজের 

সর্ধতোমূখী অধঃপতিত অবস্থা! পর্যবেক্ষণ, এ বিষয়ে রামমোহুনকে স্থিরনিশ্চর করেছিল । সমাজে 

নৈতিক মুল্যবোধ ফিরিয়ে আনার পক্ষে খ্রীষ্টের মানবমুখী নীতি-উপদেশকে তাই তিনি 
অধিকতর উপযোগী মনে করেছিলেন । 

৬৮, 9৮, 21860. 511. 19 0 90. 10059 1. 91 

৬৯. 77761851; 97০01715 2৮, ৬ 0.3 

৭০. দব্রন্মোপালনা? £ গ্রন্থাবলী, ৪, পৃঃ ৫১ 

৭১, ভরষ্টব্য। প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ১৩৫-৩৬ 

৭২. দ্রষ্টবা, প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ১৫-১৬ $ বেকন, লক নিউটন, উম, গিবন, ভোলতেয়ার- 

এর উল্লেখ রামমোহনের রচনাতেই পাওয়া যায়, 5৮,617 ৮7০75 2৮ এছ, 2,206 ১ 

(বেকন); দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৭৬-৮০ এবং তত্রন্থ প্রমাণপঞ্রী, উল্লেথ 48৪), ৪৫১, ৫৩ক'? (লক ও 

নিউটন ))। রবার্ট, ডেল ওয়েনকে নিথিত পত্র, (লক ও নিউটন)-0০119$, 9- £94 এবং সপ্তম 

পরিশিষ্ট ; [ঢামহ]গ, 7০715 75 0. 69, 729 (হিউম, ভোলতেয়ার ও গিবন)) মেস্থামের 

সঙ্গে পত্-বিনিময়, চ/0775 ০00 ০516119 761)11501 5৫. ও. 3০1108  ( 0৫005:8 

1898-48 ) ০] ডু 2০. 689-93) 001196, 02, £88-99 ; অন্জাতনামা ব্যক্তিকে লিখিত 

পত্রত এলফিমস্টোন-সংগ্রহ, ইণ্ডিয়। অফিস, লণ্ডন (জেম্স মিল ), তৃতীয় পরিশিষ্ট । রবার্ট, 

ওয়েন ও তার পূত্র রবার্ট, ডেল ওয়েনকে লিখিত পত্র, 0০118৮ 0. 94 ও সপ্তম পরিশিষ্ট ; 
(08710997066: 1551 10295 0,180) 0০01196, 20৮ 899, 94:96 7 রামামাহনের সঙ্গে 

পরিচয় ও আলাপের পর ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্ধে লেঃ কর্নেল |ফভক্লাধেস, (জ্্ভ মুনস্টার) জেখেন, 

রামমোহন, ৮০৮০00969৪ 1,0০৪ 9200 738000 070 81] 00098510208, 008161০৫106 

40105317502 60867 58901 6761 25201611217 ০) 16 96৫71 1817 017১6 117৫ 

76874778 ০ 1818 25050070,) 1829 0, 106 
ু 



৭৩, 9870500 908891] £ [7150019 ০ ৮7৩56 2151০509 1০805, 1946, 7. 6399 

৭৪, 90100 96087611111, 0010101017101197) 17006175 & 60125010015 00৬ঠামাতাম। 

( ম6:510051015 1107185 8৫. 1995 ) 0.6 

৭৫, ওয়েম-মতবাদের একজন সাম্প্রতিক ব্যাখ্যাতার ভাষায় “09098 0৩5 ০01)087068 

929 90100170010 01898 ০ 18682 91610666761) 990৮0: 11098] ৮০০৩ ৪০৮.১,.....70৩ 

05810569 88801) 107 ৪ 8018009 01 8001965 7৪ 61208 60 76 86810 ৪৪ 08: 01 0179 

80067890906 01 11009117 ৪0০0181 96$91১068 17007 6119 01871 ০01 91606990100 ০62৮০ 

80018] 60170101775. এ. ঘা. 0. 78:18801) 70006 0896৮ 270. 1156 09/67/1665 7 70107 

21041761506 19004021969, 2. 88 

৭৬. দ্রষ্টবা, প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ১৬-১৭ 

৭৭. দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৬২-১৩। রামমোহন ও বেস্থাম পরম্পর পরিচিত ও 

পরম্পরের গুণমুদ্ধ ছিলেন। এই সৃত্রে রামমোহন সম্পর্কে বেস্থাম একসময় বলেছিলেন, 

“18800000000 হি০ড 0088 0886 ০00 6)01765-6৬6 0111100, 01 8০08 800 1)95 18800 

11010 08 60 8100107:809 29890) 17) 61)8 ৪]] 17701007680 9910 01 19112107079 (186 

চ7০715 ০ 76671) 86771701750 ত. 80108, 5০1 স্র 2. 671) 1 উক্তিটিতে 

অনেকথানি সতা থাকলেও সম্ভবত থানিকট। অনভিপ্রেত অতিরঞপ্রনও আছে। প্রথমত 

রামমোহন মূলত একেস্বরবাদ ও ঘুক্তিবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন ইসলাম শাস্ত্র অধায়নের ফলে; 

ইউরোপীয় জ্ঞানরাজ্যে তার প্রবেশ জীবনের পরবর্তী পর্বে। এক্ষেত্রে "০৪, শব্দটির প্রয়োগ 

হার বেস্থাম যদি সাধারণভাবে সপুদশ-উনবিংশ শতকীয় পাশ্চাত্য চিন্তানায়কগণকে বৃঝিষ়ে 

থাকেন তাহলে রামমোহন-মানসে ইসলামীয় প্রভাবকে অস্বীকার করা হয়। আর যদি 

48৪, শব্বঘ্বার। তিনি স্বসপ্প্রপায়ের অর্থাৎ উপযোগবাদী (0611105752) দার্শনিক সম্প্রদ'য়ের 

প্রতি ই'ঙ্গত করে থাকেন তাহলেও বলতে হবে তানি রামমোহনের উপর জ্ঞানবিভাসিত 

যুগের চিন্তাব্দ্গণের বা ওয়েন প্রভৃতি তৎকালীন সমাক্তন্ত্রবাদীদের প্রভাবকে হিসেবের 

মধ্যে ধরেননি। বেস্থাম নিঙ্জের মতবাদ সম্পর্কে এতই উৎসাহী ও নিজ আদর্শে এতই 
সমপিতপ্রাণ ছিলেন যে, কোনও আদর্শবাদী বুদ্ধজীবী সংহ্কারক ব1 কর্মবীরের সঙ্গে কোনও 

সূত্রে ত্তার যোগাযোগ হলেই তিনি তাকে ম্বমতে দীর্সিত করবার জন্ত বাস্ত হতেন। 

ভারতবর্ষেও তিনি ভার একাত্ত অনুরাগী শি্ত জেম্স ইয়ং-এর মাধামে তদানীন্তন বড়লাট 

যেদ্টি ক ও রামমেহুনকে প্রশ্তাবিত করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন-_ 7730 96059 ৭76 

82161, 021101701৮5 01501750825 09. 51-89 7 রামমোহন বেস্থামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সম্পন্ন 

হলেও, আমর। দেখব, তন্বাখ্যাত উপযোগবাদী (10021785152 ) দর্শনের সবটুকু গ্রহণ করা 

সার পক্ষে সম্ডব হুয়নি। 

৭৮, ইংলণ্ডে এক মহল! রামমোহনকে কোনও এক উপলক্ষে ৫শ্ধ করেন' তিনি 

হষ্টধর্মের আদিপাপত্ত্বে (0098£125 ০£ 02181581910) বিশ্বাস করেন কি ন1। রামমোহন 

যথোটিত বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন,“ ১৫):6৭৩, 16 18500010109) 2১1০0 00 

৪৬৭ 



2০৪) অভ11-765015650 22108 1985 66006 6০ 2:009065 100911165, 6005 8:88 ৩৫ 

01)8186150 51160551101 20 ০0) 08৮ [0859 10655110990 &01 (0 565 (59 

ও৬1057009 €08 19, 05:09066741-050 10695 0. 13] ॥ আরও দ্রষ্টব্য-বষ্ঠ পরিশিক্ট। 

৭৯. “সহুমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবগ্চকের দ্বিতীয় সংবাদ ৫ গ্রস্থাবলী ৩, পৃঃ ৩৯ 

৮০৪, তেব, পৃহ ৪১ 

৮১. দ্রষ্টব্য, উল্লেখ “১১, 

৮২. ইল্ মিত্র-করুণাগাগর বিভ্াসাগর প্রথম সংস্করণ, কলিকাত! ১৯৬৯, পৃঃ:৬৩৪ ; 

বিদ্তাসাগরের ধর্মমত সম্পর্কে অনেকে কৌতৃহুলী। তার জীবনীকারগণ এ সম্পার্ক বিগ্ারিত 

আলোচন। করেছেন, কিন্ত এ পরধস্ত কোনও সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন বলে 

মনে হয় না! । রামমোহনের মত আধ্যাত্মিক প্রবণত। বিভাসাগরের [হুল না নিশ্চয়, কিন্তু তাকে 

নাস্তিক বললে বেশী বল! হয়। আলোচ্য উক্তি ইঙ্গিত করছে কেবলমাত্র ঈশ্বরের আসন্ততে 

যে তার বিশ্বাস ছিল তাই নয়, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বিষয়েও নিশ্চিত ধারণা ছিল 

এবং জীবনের কর্তব্যসাধনকে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তিনি ঈশ্বরের নিকট আবহ্ঠিক দায়িত্বপালন 

বলেই মনে করতেন। 

৮৩. রামমোহন হেস্থামের গুণগ্রাহী হয়েও বেস্থামনীতির এই অংশ গ্রহণ করেন নি। 

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আর এক মনীষা বঙ্কিমচন্দ্র বেস্থামের এই সুখপরিমাণবাদ প্রায় 

সর্বাংশেই স্বীকার করে নিয়েছেন। 'ধর্মতত্ব* গ্রন্থে শিল্তের প্রশ্ন *সর্বভূতে যদি সমান তবে 
অল্লের অপেক্ষ। বেশী লোকের হিতপাধন ধর্ম এবং একজনের অল্প হিতের অপেক্ষায় একজনের 

বেশী হিতসাধন ধর্ম, কিন্তু যেখানে একজনের বেশী হিত একদিকে আর দশজনের অল্পহিত 

(তৃঙ্য হিত নহে )ন্মার এক দিকে সেখানে ধর্ম কি?” উস্লক্ষে গুরুর উত্তর, ''সেখানে 

অন্ধ কষিবে ।.”"মনে কর একদিকে একজনের যে পরিমাণ হিত সাধিত হইতে পারে, অন্য 

দিকে শতঙ্ঞনের প্রত্যেকের চতুর্থাংশের এক অংশ সাধিত হইতে পারে। এস্থলে একজনের 

১০৩ 

হিতের অস্ক -৮--২৫। এখানে একজনের বেশী হিত পরিতাগ করিয়া শতজনের অল্প 

হিত সাধন করাই ধর্ম ।” ধর্মতন্ত?, ভ্বাবিংশতম অধ্যায়, “আত্মপ্রীতি” | এই প্রসঙ্গে 

বন্ধিম অবগত বলেছেন, “ইহ (হিতবাদ ) ধর্মতত্বের সামান্য অংশ মাত্র। আমি যেখানে 

উহাকে স্বান দিলাম, তাহ! আমার ব্যাথ্যাত অনুশীলনতত্ব্বের কোণের কোণ মাত্র ।*** 

**ক্ষুপ্রতম হউক ইহার জল পবিত্র । হিতবাদ ধর্ম, অধর্ম নহে”। 

৮৪. হু, গা. 70০০১০০৪৩76 81675715০07 ৩০০০) %516০6 1020002) 1949, 0, 18 

বেস্থাম ব্যাখ্যাত নীতিতত্খের ছুর্বলতা ও অগভীরত| সম্পর্কে ইজিত করে জনৈক আধুনিক 

কেখক বলেন, “5 09805 107 0198076, 0070065:06 80৫0 68০1£20, ৫5500 14 852000819 

1৪ 89৫6৫ $০ (267, 535 20০0৮ 1096 9৮৮ ০1 0100) 1০ 08856 6 01808)19 17১6০0) 

০1 0001516. 0৩5৮ 2060 20৬ 5 00108 62) ঠ0৩ড 875 806308 2007811, 

8৮৪ 589 330৮ 85550108 0158৪0:৩১ ০: 55 655 86808 56128, 0:5506 ৪40৫ 

৬.৮ 



870028606610. 3102%1165 ০9:৪ 88018200519 01660 10017575208 00 0159801650৫ 

5৪0৪117 ০0৮97150963 0:9090068. 1010856 8:6 006 00091018519 6806৪ ₹০০৩০1)৪ 10: 

8% ০: 08117 930067167095,. 20৯6 80০7865 9০910 29০৮ 0010 6০8০১92 1৮১০০ 

[00851569 15 8180 8 0806) 09৮ 8৮ 00998 2006 10110 ৬7 605৮ 20025116518 ৪ 20100 

০৫ 8০০18] 12810280068, 17 0101) 98০1) 11001510108] 008 1018 80909006, ...010৩ড 

[৮৮৪ 06111681529 ] 010 006 808157889 &৮5 20018] 06108৬1০0 ০ 0097 47) 610৩ 

8৮৮৪201 0০ 01800%9] সা) 56 79৪ 62095 829. 0017)8 1091) 6099 081১9 100181]), 

ত.018776086510186 22101 01010110155 05608019595 000. 1£8-49 

৮৫, 00116, 9. 494 ; আরও দ্রষ্টব্য, সপ্তম পরিশিষ্ট। 

৮৬, ড701765 ০ 761617) 91511521905 .-0০018108. ৬০], [৮ 20৮০৫098100 ৮5 

ত.771]] 80600, 0, 91 

৮৭, 127761651 7০175 1 0. 91 

৮৮, 110. 709. 91-92 ; রামমেহনের কাছে এই রকম পালটা! মার মাঝে মাঝে খেতেন 

বলেই খেতাজ রাজপুকষদের একাংশ তার উপর জাতক্রোধ ছিলেন। 
৮৯, এ. [. 11011800716 15161161705 ০07 ০)875191%061706 (19060 0৫1০০, 

[00002 1906 ) 00. %7-40 

৯০, ভা. 7) 10560900 70160021777020174 চ5217010170 5206 0016601715 1017 

76517507710 1101 (1944) 20, 94:98 ; প্রচলিত বিচারব্যব্স্থার অধীনে নিধুক্ত বিচারকের 

প্রতি বেস্থামের তীব্র ঘুণ। ছিল , বিজ্প করে অনেক সময় তিনি তাদের “989 ০৫. 0০. 

বলে উল্লেখ কবতেন। 

৯১,12121151 7/01715 2816] 0০0. 11-19, 14, 99-99, 38 

»২. 191৫. 9০, 19-19 
৯৩. 1916. ০. 98 

৯৪, অধ্যাপক বিম'নবিহ!র মজুমদার বলেন, রামমোহন "ভারতীয় ব্যবহারবিধির সংহত। 

প্রণয়নের উপযোগিত! সংক্রান্ত তার ধারণ[গুলি সম্পূর্ণভাবে বেস্থ(মের তিস্তা থেকেই লাভ 

করেছিলেন (75079 ০ 17,01৮ ৩০০%৫] 21১0. 70151710] 10625 001) 71৫71771010 ৫0 

12907227704 0810565% 1967, 2. 27) । বিপুল হিন্দু শ্মৃতিশান্ত ও সুললমান ব্যবহারশাস্ত্রে 

সঙ্তরে রামমোহনের পরিচয় ও সেই সৃত্রে লন্ধ প্রেরণাকে তিনি এই প্রসঙ্গে কতকট। উপেক্ষা 
কবেছেন মনে হয়। 

৯৫, 721/51251% ৮7015 171 00. 99%-938 

৯৬. 68761857০15 (9) 1 হ ৪. 5681 নাগ-বর্মণের সংক্করণে এই অংশ মুদ্রাকর 

প্রমাদে ভ্বহিত। 

৯৭, «রামমোহন রায় ও ইজ-ভারতীয় আইন? 7776 518067715? 80111101780) 061/61619 

01876; বাংল। অংশ (রামমোহন-্প্রতিভ1) পৃঃ ১০-১১। গুনমুণদ্রিত, তন্বকৌ মুদী, 

মাধঘোৎসৰ সংখ্য। ৯৩৭৩ পৃ ১১-১২ 

৪6৪ 

২৬(ক) 



৯৮, 57815 চ7015 101 0. 69 

৯৯. 1৮0. 20. 11-14) 17.90, 24-29) ৪৮০, 
১০০১ 819868516 8৫০0%61716115 0০. 860-0 

১০১. 177,018 701 11 0. 91-99 
১৬২, ভা. 8৫৬০০ 4 16016 01116 15116 07017200630 117117017% 8০9 2104 

5, 08168 68% 1977) 07১. 16,]17 

১০৩, ব্যক্তিগত আচরণে রামমোহুনের স্বাধীনচিত্ততা ও প্রথর আত্মমর্ধাদাবোধেন্র বহু 

নিদর্শন ভার জীবনে দেখা যায়। ভাগলপুরের ইংরেজ কলেক্টর সার ফ্রেডেরিক হ্যামিপ্টনের 

উদ্ধত, অভদ্র আচরণের প্রতিবাদ (ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, পঞ্চম সংস্বরণ, 
পৃঃ ২৫-২৯ ); কোনও উদ্ধত শেতাঙ্গ রাজকর্মচারীকে বাইরে ডেকে এনে তাকে অভন্তরতার 

জন্য ক্ষম! চাইতে বাধ্য কর। (বেন্টিংকৃকে লিখিত কর্ণেল জেমস ইয়ং-এর পত্র, ২০ এপ্রিল 
১৮৩৪-0, লি. 6008]179 90..07152 001765101,061506 ০) 1010 57111017861 ৮০] এ] 

2, 1946); কলিকাতার বিশপ ডঃ মিডলটন প্রদত্ত খ্রীষ্টধর্মগ্র€ণ করবার অমর্ধাদাকর 

প্রস্তাবের উত্তরে তার দ্বণা পূর্ণ উক্তি_"*৬১ 15০, 5০৬ 86 00061 8 001888106.  ] 10858 

200 1810 0০৮10 009 8010928011102) 6০ 68]: 00 ৪0০061092 (17002, 06:6116 0০০৮6: ৪, 

1829) ; দিল্লীর বাদ্শাহের দৌত্যসংক্রান্ত পত্রালাপ উপলক্ষে বাদৃশাহ্, কৃত রামমোহনের 

আত্মমর্যাদাহানিকর এক উত্তর দিত প্রতিবাদ (এ. 81510100872 60. 867৫ 

12171701,% 9০১ 21১ 116 1.5 71021,015 051906% 1939. 20০. 18-14) ; ইতাছি 

ঘটনাগুলি এই প্রসঙ্গে ল্মরণীয়। রামমোহনের ঘনিষ্ঠ অনুরাগী বন্ধু জেম্স সাদার্লযা্ড এমন 

এক কিংবদস্তীরও উল্লেখ করেছেন (8565671570025 920189670068 ০1187778010 হি০ 

0215%1/2 8696) 0০৮০৪: 1938, 0. 89) যে রামমোহন একবার আত্মর্যাদারক্ষার্থ কোনও 

এক শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে ছন্দঘুদ্ধে (081) অবতীর্ণ হয়েছিলেন । অবশ্য এ ঘটন। সত্য কি না 

জান। যায় না। তবে ভারতীয়দের কাছ থেকে চাটুকারিতা প্রত্যাশী শ্বেতাললসমাজে, বিশেষত 

স্বেতাজ রাজপুরুঘগণের একাংশ যে এই ম্বাধীনচিত্ততার জন্য রামমোহনকে বিষদৃষ্টিতে 
দেখতেন তাতে সন্দেহ নেই। 

১০৪, 0০118, 90. 130-81 161-69, 172-78 ) ১৮৮২ সালের নভেম্বর মাসে “মিরাৎস্উল্ 

'আথবর,,-এ অবস্ত তৃকাঁশাসনের বিরুদ্ধে গ্রীসের হ্বাধীনতা৷ সংগ্রামের প্রতিকূল সমালোচন! 

প্রকাশিত হয়েছিল (0০119, 7. 174) ॥ সম্ভবত তখন পর্যন্ত রামমোহন সমকালীন গ্রীক 

স্বার্ধীনতা-সংগ্রাম সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন নি। পরে এ সম্পর্ষে তার মত 

সম্পূর্ণ পরিবতিত হয়েছিল এবং তিনি গ্রীক ম্বাধীনতাঁধুদ্ধের সমর্থক হয়েছিলেন । এ সম্পর্কে 

উইলিয়ম এযাড।ম লিখেছেন, ০ছয10010 086 05106. ০01 005 ০) ৪০0 9810 881006 161) 

212) 7 51] 25০০11996 6159 91381008188] ড/161) 19101) 105 17680. ০01 6198--,686801181)- 

2060 01 9০086165610908] £9912070620 20 00160£5], 800 059 650৮ €০০৫ 

18098 6 10100 1)9 আ৪6০1১৪০ 689 50:0£819 ০1 9796০9 9850861078700198) 0৩০97 
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(4 2৫০70াত 0 06 1706 214 170৮০%5 ০] 8৫701009920 60) 05165888) 1917, 

00. 29-14) 

১০৫, দ্রষ্টব্য, প্রধম অধ্যায়, পৃঃ ২৩-২৬ ॥ এবং ষষ্ঠ পরিশিষ্ট । 
১০৬, 9906872 ত7০171৩ (6৫. 2. 8০2208) ০] [৬ 27, 408, £18 

১০৭, 168৫. ড০1, [1 0. 971-97 

১০৮. বিপবাদর্শের প্রতি রামমোহনের সহানুভূতি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য 2০115% 9৮. 761-88 ) 
ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ সম্পর্কে তার উচ্ছবলিত অনুরাগের পরিচয় দিয়েছেন ইংলও গমনে 
তার সন্যাত্রী জেম্স্ লাদার্লযাণ্ড। দ্রইটবা *98620611510078 76701708081 068 01 9817172)01)0 

চ২০5? 0612%/616 76858 0০৮০৪: 199৮ 9. 062) আমেরিক] সম্পকে রামমোহুনের মনোভাব 

বিশ্লেষণ করে সাদার্ল্যাণ্ড উক্ত প্রবন্ধে বলেছেন--:75 &৫201:90 19000110810820 10) 006 

৪৪:৪০৮ 800 60008176006 10 &2051108 16 07:60 আাত1]. 76 0806 ৪ £:9%$ 

09:6181565 10: 6008৮ 9000৮5 আ816 009 1380 00810 1219008 ৪00 010) 006 

98168110017 10690090. 6০ 181৮ ) 8700 1 1859 78610 81710277080, 6৪6 11 আ৪৪ 799০019৫ 

6০ 29997519100 618:০3৩£0০০৮ 606 [0072)00 88৪ ৪ 21808077%] 188৮০,” (0. 689) । 

১৮২৪ সালে আমেরিক1 পরিদর্শন করবেন, রামমোহনের এমন ইচ্ছা ছিল (১৭ অক্টোবর 
১৮২২ রেভাঃ জ্যারেড ম্পার্কসকে লিখিত পত্র 26782] 7454 70. 77456 057085:5-0 405 

1950, 0. 98) । দ্রষ্টব্য ষষ্ঠ পরিশিষ্ট। 

১১৯. অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকীয় ইংলগ্তীয় গ্রজাতন্ত্রী ধ্যানধারণার উপযুক্ত এঁতিহা!সিক 

বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য ১ নু. &. 00. স1800৩2 176 ৫6/511501৮ 27207107 চা 570৫ 

[১05০0 1918, 0. 189-49, 160-69 $ ইংরেজ জাতি রাজকীয় দ্বৈরতন্ত্রের বিরোধী 

হলেও প্রতিষ্ঠান হিলাবে রাজতস্ত্রের প্রতি আকর্ণ ইংলগ্তীয় জনসাধারণের মজ্জাগত। 

সুতরাং বুদ্ধিজীবীদের একাংশের প্রজাতাস্ত্রিক ভাবন! সেখানকার বৃহত্তর জনসাধারণকে 

স্পর্শ করেনি। তা ছাড়! কোলরিজ, ওয়ার্ড সওয়ার্থ প্রমুখ কবি সাহিত্যিকদের প্রজাতন্ত্র 

বিশ্বাসে অনেকখানি রোমা্টিক উচ্ছ্বাস ছিল এবং এদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে 
তাদের প্রজাতান্ত্রিক মতবাদ প্রত্যাহার করেছিলেন। 

১১০, 79806108720) 11059 0০909616061008] 0০6, 9০০ ]. 0787069: ড571, 8৬০০০, 1 

(8975009 079:%815৩)-570115 (6৫. 8০57198) ০1. [1 50. 127-29 । রাজতান্ত্রিক ও 

অভিজাততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিষয়ে বেস্থামের বিরূপ সমালোচন! সম্পর্কে দ্রষ্টব্য 186. ৮, 

198-44 ; বেন্থাম কর্তৃক প্রজাতান্ত্রিক শালনব্যবস্থার এই দৃঢ় সমর্থন বিশ্বের সর্বত্র প্রজাতন্ত্রের 

সমর্থকগণকে হথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিল। গুয়াতেমাল! প্রজ্তস্ত্রের তৎকালীন সভাপতি 

জোসে দেল ভাল বেস্থামকে গুরুর স্কায় মান্য করতেন ; ৩ আগস্ট, ১৮৩১ তারিখে বেস্থামুকে 

পিতৃ-নন্বোধনে লিখিত এক পত্রে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বেন্থামের 0০28645549981 

0০৫৪ তিনি গুয়াতেমালায় চালু করবেন (997000,80) 77/০0115 ঘ০], এতে 071); এখানে 

উল্লেখযোগ্য, রামমোহনকে লিখিত পত্রে বেস্থাম প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন এই জোসে দেল 
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ভালের সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় করিয়ে দেবেন (16010500571 ০1 2 

00. 689-99 )। 

১১১, 7%182%) 11%01/5107- 2008, 10508, 00, 98-94 

১১২. দ্রষ্টব্য, তৃতীন্ন অধ্যায়, পৃঃ ১৩২-৩৫ 

১১২ক, 01070867-৬/1119705 16116505116 01১৫. 710%61%1 ১ 117062 2৮. ] 56১৪0, 

815701068101870 0৫ 7100 070187009 20000201889 7, 484 

১১৩, ব্রন্ষোপানন! £ গ্রন্থাবলী ৪, পৃঃ ৫১ 

১১৪. “বেদাত্তগ্স্থ' £ গ্রন্থাবলী ১, পৃঃ ॥ 

১১৫, তদেব, পৃঃ ৮৮ ; তৃতীয় অধ্যায়, পৃ ১৩৫-৩৬ 

১১৬. “কবিতাকারের সহিত বিচার? 2 গ্রন্থাবলী ২, পৃঃ ৮৯ 

১১৭, 087092066: 1251 1495 2. 160 

১১৮, “প্রার্থনাপত্র ॥ গ্রস্থাবলী ৪, পৃঃ ২৭-২৮ ; 51,815 7০715 1 0, ৪00-0॥ 

১১৯. দ্রষ্টব্য, তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১২৯৩৫ 

১২০. দ্রষ্টব্য, প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ৩৩-৩৪ 

১২১. সৌভাগাক্রমে পণ্ডিত রামচন্দ্র বি্যাবাগীশ কর্তৃক ব্রাহ্মদমাজের প্রতিষ্ঠাকাল 

(৬ ভাদ্র ১৩২৫ বঙ্গাব্দ) থেকে সমাজের আচার্যরূপে প্রদত্ত সতেরটি 'ব্যাথান? ঈখানচন্ত্র বসু 
কতৃক সংগৃহীত হয়ে প্ব্রাঙ্গদমাজের প্রথম উপাসনাপদ্কতি, ব্যাথ্যান ও সঙ্গীত” শিরোনামে 

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল । ১৩৮৪ বঙ্গ'ন্দে সাধারণ ব্রাহ্মমমাজ প্রীগোতম নিয়োগী 
লিখিত রামচন্দ্র বিষ্ভাবাগীশের জীবনী সংবলিত এই গ্রন্থের এক নৃতন সংক্ষবণ 'ব্রাঙ্মসমাজের 

ব্যাথ্যান” শিরোনামে প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থে সংগৃহীত সতেরটি ব্যাখানে রামচন্দ্র 

বিস্তাবাগীশ নিয়লিখিত শ্রুতি (উপনিষদ্) বাক্যগুলি উদ্ধৃত করে সর্ববর্ণতুক্ত শ্রোতৃবর্গের কাছে 
সেগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছিলেন £ 'যশ্টিন লোক! নিহিত! লোকিনশ্চ' (মুণ্ডক ২২২) 

£*তপাংনি সর্বাণি চ যন্বদনত্তিঃ (কঠ ১।২।১৫ )। “'আত্মানমেবোপাসীতঃ (ছুইবার ) (বৃহ্দারণ্যক 

১৪1৭, ৮, ১৫) ) 'যতে| ব! ইমানি ভূতানি' (তৈত্তিরীয় ৩১) । “যতো! বাচো নিব্তৃস্তে? 

(তৈত্তিরীয় ২৪।১) 'প্রশাস্তচিভায় শমাস্থিতায় (তিন বার) (মুণ্ডক ১২1১৩); “আত্মানং 
রথিনং বিদ্ধি-"-যল্মাডুয়ে! ন জায়তে (কঠ ১৩।৩-৮); “য়াদস্যাপিস্তপতি ভয়াতুপতি সৃর্ধঃ; 

( কঠ ২৩1৩) । “প্রাণাপানো ব্রীহিযবৌ তপম্চ' (মুণ্ডক ২1১1৭ )) “ন হি সৃবিজ্ঞেয়মণ্রেষ ধর্মঃ 
( কঠ ১১।২১)/ ॥ “আচার্ষকৃলাদ্বেদমধীত্য.**ন স পৃনরাবঙ্তে? (ছান্দোগ্য ৮।১৫।১) ; “উত্তিষ্ঠত 
জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত* ( কঠ ১1৩১৪) ) আত্ম! বা অরে-"নিদিধ্যাসিতব্যঃঃ 

(বৃহদারণ্যক ২৪1৫ ॥ 811৬); “তত্তে পদ্দং সংগ্রহণে ব্রবীয্যোমিভ্যেতৎ। ( কঠ ১1২।১৫) ; 

প্রণবে। ধনুঃ শরোহাত্ম"**তন্ময়ো ভবে (মুণ্ডক ২২1৪) ॥ “ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং 

(মৃণ্ক ২২৬) ; “অস্ভুলমনধহুন্যমদীর্ঘম্ (বৃহদারণ্যক ৩1৮।৮) ) “অশবমল্পঁমব্যয়ং"** 

ৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে (কঠ ১/৩১৫) ) 'স যোহন্যমাত্মন:*রোৎম্তপীতি' (বৃহদারশ্যক ১৪৮); 

“অর্থ হ বাজ বন্ধ্যন্ত দ্বে ভার্ধে...ইদং সর্বং বিদিতম্? (বৃহদারণ্যক ৪11১-৬) । “সত্যমায়তনম্! 
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(কেন ৪1৮); “সত্যং জ্ঞানমনত্তং ব্রহ্মা! ( তেত্তিরীয় ২১) 'অন্তীতে)কে নায়মন্তীতি চৈকে। 
(চার বার) (কঠ ১।১/২০); *পরীক্ষ্য লোকান্.*.নাশু)কৃতঃকৃতেন, (মুণ্ডক ১/২১২)। 

'্রন্মবিদাপ্রোতি পরম্ (তৈত্তিরীয় ২।১)। “ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং' (কঃ ১1২৬) 

'শান্তোদাস্ত উপরতত্তিতিক্ষঃ, (বৃহ্দারণ্যক ৪181২৩)। “পরাফিথানি বাতৃণৎ***নাস্তরাস্বন্, 
(কঠ ২১১) । (দ্রষ্টব্য, রামচন্দ্র বিস্তাবাগীশ, 'ব্রাঙ্গমমাজের ব্যাথ্যান? ভিতীয় সংস্করণ, 

কলিকাতা ১৩৮৪, পৃঃ ৩, ৫, ৭, ৯, ১২-১৩, ১৫, ১৭১ ২০-২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৯১ ৩২০ ৩৩-৩৯১ ৪১) 

৪৫১ ৪৭৪ ৫৩, ৫৯) ৬৪১ 907 ৭৭) ৮২7 ৯০৪ ১০৬৪ ১১০। ১২৩) | 

১২৭. রামমোহনের কালে কলিকাতার দক্ষিণী তৈলমী ব্রাহ্মণ লম্প্রদায়ের ব্রা্ধণেতর 

বর্ণের সন্মুখে বেদমস্ত্র আবৃত্তিতে যে আপত্তি দিল, ব্রাহ্ম-আলন্দোলনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে 
পরবর্তী বার-তের বছরের মধে)ই তা দৃর হয়েযায়। ১৯৪১ খ্রীষ্টান্দের ১৫ সেপ্েম্বর অনুষ্ঠিত 
“তত্ববোধিনী৷ সভা"র সাংবৎসরিক অনুষ্ঠানে দেবেস্্রনাথ ঠাকুরের ব্যবস্থাপনায় কুড়িজন দ্রাবিড়ী 
ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেণীর শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে প্রকান্যে ব্দপাঠ করেছিলেন (দ্রষ্টব্য, মহধি দেবেন্দ্রনাথ 

ঠাকুরের আত্মজীবনী, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ২৯)। 
১২৩. গ্রন্থাবলী-৪, পৃঃ ২৭-২৮ 

১২৪. প্রাসঙ্লিক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ চতুর্থ অধ্যায়, পৃঃ ১৭৪-৭৬॥ গোঁড়ীয় বৈষব 
সম্প্রদায়ের সংকীর্তনের প্রতি রামমোহুনের অনীহার আরও একটি কারণ হুতে পারে তার 

ব্যক্তিগত সাংগীতিক রুচি। তিনি মার্গসঙ্গীতের ভক্ত এবং এই সঙ্গীতে শিক্ষিত ছিলেন। 
কীর্তনের উদ্দাম সৃরোচ্ছ্াসের প্রতি এজন্য তার মনে বিরাগ থাকা সম্ভব । “গৌড়ীয় ব্যাকরণ'এ 
প্রসঙ্গত তিনি বাঙলার সঙ্গীত সম্পর্কে কটাক্ষ করে বলেছেন, "গোঁড় দেশে, না গীতের শৃঙ্খল! 
আছে, ন! গোঁড়দেশীয় ভাষাতে কবিতার পারিপাটয আছে:*.” (“গোঁড়ীয় ব্যাকরণ” গ্রন্থাবলী-৭ 

পৃঃ ৬৬)। সঙ্গীত বিষয়ক উক্তিতে এখানে কীর্তনের প্রতি ইঙ্গিত থাক। অসম্ভব নয়। 

১২৫, দ্রষ্টবা প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ৩৩-৩৬ 

১২৬,070 006, 25108. 000, 18-19 7 558০0700 &0088]1) 27761151) ৮7০14 

৮, 7০. 29 

১২৭, 870 40095] 6০ 506 0028961%3 09180, 57/81151 77/০75 26৬ 0. 65; 

$93990100. 4১1008811 151/61551% 70115 26. ঘ্বা 00. 89-4]. 

১২৮০01065 797800770010708] 018885)09, (০, 1); ;) 7261899 6৮০ 606 ৪9900 

5086100 ১ 15151% ড70715 166. 2 05140 

১৮৮ ক, 0051093588201)7087 1055 089720870389815988 ০৫ 88070701002) 1০৮” 

তন্ববোধিনী পত্রিকা” অগ্রহায়ণ ১৭৯৪ শক, পৃঃ ১৪০ 

১২৯, ভ্রষ্টব্য ছিতীয় অধ্যায়, পৃ; ৭০, ৭৭-৭৮ 

১৩০, . 2056110, 083790651 00171901706166 7611880170০, 24-26 

১৩১, 19, 51. 11852 0 01710107 চ61246 71417 171799%207 10 18 

17181019০01 1196 01101701724 095617765 9956০019265 0,868 

৩৯৩ 



১৩২১ 211770-101-801/2৮7 ০1 116 24117761276 ০ 76 7০ 0০64৫%5 6165৫ 1৮ 

8081150 2:508156100, ৮5৮ 2. 3৫910106-01-7150 (91১11005998  1750108) 0510008668 

1929, 1706:009061029 70. 19-14, 26-88। দুঃখের বিষয় জোহন ভান মানেন নামক 

এক অনধিকারীর রচিত একটি অনুপযুক্ত মুখবন্ধ এই অতি উৎকৃষ্ট সংক্ধরণ ও অনুবাদের কিছুটা 

উৎকর্ধহানি ঘটিয়েছে। 

১৩৩, 1612. 0. 98-29 

১৩৪, রামমোহনের ধর্মবিষয়ক রচনা, বিশেষত 'তুহফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন্-এর 'উপর 

“বিস্তান-ই-মজহৃব-এর সম্ভাব্য প্রভাবের বিষয়টি বগ্তমানকালে প্রথম আলোচন। কয়েছেন 

শ্রঅঞ্জিতকুমার রায় ক্যানবেরাতে ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব প্রাচ্যবিভ্ভাস্মেলনের ২৭তম 

অধিবেশনে পঠিত তার 88201000100 9০31৪] 00)186-01-04 এ৪1091017) 800. 610৪ 

1705 090091% 59198820107806 70801880-5-01855809” নামক প্রবন্ধে। লেখক অশেষ 

সৌজগ্ঠ সহকারে তার প্রবন্ধের একখানি প্রতিলিপি আমাকে প্রেরণ করেছেন। 

১৩৫১ 07670451510 01 501500] ০7 1101/9615 [11570818680 12070 6205 0218108] 

চ878181) 05৮ 108510 91068 800. 48176000005 10105525 5০] 17], 5875৪ 1849, 00, 186-92, 

898, 941, 246-88, ৪৪০, 

১৩৬. অতুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, মধ্যযুগের সম্ভকবি, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ১৪-৩৫ 

১৩৭. ক্ষিতিমোহন সেন 'যোগক্ষেত্র ভারতের পুর্ণ মাধক রামমোহন? 16 5০181 ০ 
11026711722 2 00116170160 ড 01776 ০] 6.6 82177150167 2০0) 0271675019 

06166610185 193 726. [] 20. £09-16, 'রামমোহ্ন ও তাহার সমসাময়িক ভারতীয় সাধক; 

59190677057 181717015 0615597019 ₹ 0106 (85208%1) 96০000) পৃ) ২৬৩৯ 1 'বুগগ্ুক 

রামমোহন? বিশ্বতারতী পত্রিক1, দশম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৮ পৃং ১৯-৩৬ 

১৩৮. ভারতীয় এই দাধকদেেরই দাধনধার!| বঙ্তমান কালে প্রকাশিত হয়েছে রামমোহন 

রায়ের জীবনে । এই যুগে তিনিই উপনিষদের এক্যতত্বের আলোকে হিন্দুমুদলমান 

ব্ষ্টানকে সত্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি কাউকেই বর্জন করেন নি।”*আজকের 
দিনেও যে রামমোহন রায় আমাদের দেশে জন্মেছেন তাতে এই বুঝতে পারি যে, কবীর, নানক, 

দাু ভারতের যে সত্যসাধনাকে বহন করেছিলেন আজও সেই সাধনার প্রবাহ আমাদের 

প্রাণের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেনি ।”-_রবীন্দ্রনাথ, ভূমিক। £ ক্ষিতিমোহন সেন, দার বিশ্বভারতী 

১৩৪২ পৃঃ », আরও ভরষ্টব্য, রবীন্রনাথ, ভারতপথিক রামমোহন রায় (রবীন্্র-শতবাধিকী 

সংস্করণ ১৩৬৬), পৃঃ ১৭-১৮ ) 'ব্রন্মসভ।” ব! 'ত্রাঙ্মসমাজ' অভিধার সঙ্গে দাদু প্রবতিত 

ব্রনষসপ্ত্রণা ₹৮-এর নামসাদৃগ্ের পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে (ভর, চতুর্থ অধ্যায় পৃঃ ১৯৮-৯৯)। 
১৩৯, দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৪৯-৫০ ; তৃতীয় অধ্যায়? পৃঃ ১৩৫-৩৬ 

১৪০, 17087855106 16567161805, 2০০11 018 2 শ্রধানে » মে ১৮১৯ অনুষ্ঠিত 

'আত্মীয়সভা'র এক অধিবেশনের বর্ণন! দেওয়। হয়েছে ॥ তাতে দেখা যায় সভ্যগণ উপাসনার 

সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ, নিরর্থক থাদ্যাথাদ্যবিচার, বালবিধবার বাধ্যতামূলক ব্রহ্ষচর্বপালন, 

555 



বন্তবিবাহ, সতীদাহ্ প্রভৃতি সর্ববিধ সামাজিক কৃপ্রথার তীব্র নিন্দা করেছেন। কর্মজীবনে 
রামমোহন এর সবগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অবকাশ পাননি। 

১৪১, 7775, 15881 [দি 2052 ০7281০6৫01৮ 1-/5610]15গা) ১ 4 55509 0 11//611961- 

1101) 19010007) 1947) 000. 18-19 

১৪২, 161৫. 0. 196 

১৪৩, 23. 8. 075561590 71515 ৩০০০] 1751079 ],000০70 1969) 70, 963-64 

১৪৪. এ-সম্পর্কে পঠিতব্য লু . 1088৮1-র পুস্তিক। 2152 5০০11151 7190$1107% £17 007০ 

1160 869০151601৮ ( 58805001965 18007000156 597198 ) [,00001) 1990 ;: অবশ্য 

উত্তরকালীন গবেষণার আলোকে লেখকের কোনও কোনও সিদ্ধান্ত পুনধিবেচনাসাপেক্ষ। 
১৪৫. 1256 17295 0. 180 

১.৬, ০১ জুলাই, ১৮৩২ তারিখে উইলিয়ম রযাথবোনকে লিখিত পত্র 27015897০75 

7৮. 0.9] 

১৪৭, 7. 0. 93 

১৪৮, 45000 5)08721 ৪চ7 3561165 ০] 77) 991069101)91 ৮০ 10606810)061 1899, 

20. 219 

১৪৯৮, 0, 7), লন. 0০916 2176 1.6 ০1 70৮61 0%/6% 1,০9০ 1990, 200. 266-99 

১৫০, 939201080) 0০01160160 77/0715 (৪৫. তত, 8০7408 ) ০]. 3 00. 650-71 

১৫১, 15300577910 10776511711 ; 48101417109 15000701882, 700 389-64 

১৭২, এ. ডা) 0. 51201500 00661 0667 2710. 069278165 চা) 171৫চ) 01৫ 49116171062 

02000901969) 2০ 99-36, 199-96 

১৫৩, 101৫. 2 908 

১৫৪, 1), 1, 11901090896 11661721151 (9990200. 17079891020) 1,0200000 1919 ) 

2. 172-79 

৪১৫ 



সপ্তঙম আগ্রা 

রামমোহন রায়, ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার চিন্তায় যে সর্বতোমূখী নবন্থট্টির প্রেরণা 
দেখা দিয়েছিল তার প্রভাব, ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি জীতীয় 
সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রেই হুদ্রপ্রসারী পরিবর্তনের বীজ বপন করেছে। রামমোহন 

কলিকাতায় স্থায়ী হবার সঙ্গে সঙ্গে (১৮১৪ কি ১৮১৫ খ্রীস্টাবে ) তাঁকে কেন্ত্র 

করে একটি জিজ্ঞাহু মণ্ডলীর স্থষ্টি হয়। এই গোঠীর মিলনকেন্্র ছিল রামমোহন 
প্রতিষ্ঠিত 'আত্বীয় সভা'। কালক্রমে রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত 

বিশিষ্ট মতামত যখন পারম্পরিক আলোচন ও গ্রস্থপ্রকাঁশের মাধ্যমে সুপরিচিত 

হয়ে উঠল তখন এদের কেউ কেউ শংকিত বা বিরক্ত হয়ে যেমন রাঁমমোহনকে 
ত্যাগ করে গেলেন, তেমনি আরও অনেক অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক অনুসন্ধিৎস্থ 

শ্রদ্ধাশীল হয়ে তার সঙ্গে যোগও দিয়েছিলেন । সব মিলিয়ে রামমোহন ও তাঁর 

অন্তরঙ্গগণ সমাজে যে এক প্রবল আলোড়ন স্থট্টি করেছিলেন ও রক্ষণশীল 

হিন্দুমমাজের ভয়ের কারণ ও দ্বণার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন এতে সন্দেহ নেই। 

সমসাময়িক সাহিত্যে ও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় রক্ষণশীল গোষ্ঠীর এই মনোভাবের 

প্রচুর নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। ন্বযুগের ভাববিপ্লবের বুনিয়াদ এইভাবে প্রতিষ্ঠা 
করেন রামমোহন। নবধুগের এই নৃতন চিন্তায় একটি অতিবিক্ত ধারা সংযুক্ত 

হয় মোটামুটি বিগত শতাব্দীর কুড়ির দশক থেকে । উক্ত নবপর্বের পশ্চাতে 
যে সকল এঁতিহাসিক ঘটনা কার্ধকরী হয়েছিল তা হল মুখ্যত ২* জানুয়ারী 

১৮১৭ কলিকাতায় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা এবং গৌণত, এঁ বৎসর ৪ জুলাই 'ম্থল 
বুক মোসাইটির ও পর ব্ৎমর ১ সেপটেম্বর "স্থল সোসাইটির” আবির্ভাব। হিন্দু 
কলেজের শিক্ষা তরুণগোর্ঠীর মনের মুক্তি তরাম্িত করে অতি অন্নকালের মধ্যে 

বঙ্গীয় ভাবরাঁজ্যে এক নব অধ্যায়ের স্থানটি করেছিল! '্ুল বুক মোলাইটি” ও 
'স্থুল সোসাইটি পরস্পরের পরিপূরক রূপে বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্য পাঠ্যপুস্তক 
প্রকাশ, পাঠশালাসমূহের উন্নতিসাধন, নৃতন বিদ্যালয় স্বাপন প্রভৃতির দ্বার! 
সাধারণের উপযোগী শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে উচ্চতর জ্ঞানচর্চার যে উপযুক্ত 
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পশ্চাদ্ভূমি রচনার সহায়ক হয়েছিল তার এতিহাসিক যূল্যও কম নয়। জন্মের 
পর হিন্দু কলেজ বেশ কিছুকাল অনিশ্চিত অবস্থার মধো যাপন করেছিল। 

উত্তরকালে এর শিক্ষা ক্রমশ ছাত্রগণকে নবধুগের ভাবধারায় উদ্দীঞ্ধ করে 

তকণ সমাজে এক মানসবিপ্রবের স্থটি করে। এই পবিবর্তনের মুলে ছিলেন 
এখানকার প্রতিভাশালী তরুণ শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। 

এর আয়ুদ্কাল হপ্ন, মাত্র তেইশ বৎসর €( ১৮০৯-১৮৩১)১ ১ হিন্দ কলেজে 

অধাপনার কালও সংক্ষিধ-__মাত্র পাঁচ বৎসর (১৮২৬--১৮৩১)। কিন্তু 

এই অল্পকালের মধ্যেই তার উদ্দীপনাময় শিক্ষা যুবমানসে যে গভীর প্রভাব 

বিস্তার করেছিল তা সত্যই বিম্ময়কর। এব সাক্ষাৎ ছাত্র ও প্রভাব- 
পরিমণ্ডলভুক্ত তরুণগোর্ঠাই 'ইয়ং বেঙ্গল” বা নব্য বঙ্গ নামে ইতিহাসে 
স্থপরিচিত। অবশ্য “ইয়ং বেঙ্গল' নামটি অনেক সময় সম্প্রসারিত অর্থেও 

ব্ব্হত হয়ে থাকে । কেউ কেউ কলেজের উত্তর-ডিবোজিও পর্বের 

কিছু প্রতিভাশালী ছাত্রের প্রতিও এই অভিধ! প্রয়োগ করেছেন । এই 

নামের প্রচলন ঠিক কবে থেকে হয়েছে জানা যায় না। ১২ এপ্রিল 

১৮৪৮ তারিখের “সংবাদ-গ্রভাকর; পত্রে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে কবি ও 
সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ক এই অভিধা শিরোনামরূপে ব্যবহার করেছিলেন ।২ 

যোগেশচন্দ্র বাগল এক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, “ক্যালকাটা রিভু পত্রিকার 

ষোড়শ খণ্ডে (১৮৫১) গ্রাকাশিত এক রচনায় “ইয়ং বেঙ্গল' নামের প্রয়োগ 

দেখা যায় এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে “ডেভিড হেয়ার-স্বৃতিসভা'র এক অধিবেশনে 

কষ্ধদাপ পাল “৬০১৪ 360088] ৬1010580697 শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন ।৩ 

তা৷ ছাড়া ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাঙ্গলমাজের তৎকালীন তকুণ নায়ক কেশবচন্্র 

সেন তার রচিত এক পুস্তিকার নাম রেখেছিলেন “০9:78 1270881-71)15 

19 601 5০৩৪ উল্লেখ্য যে এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ডিরোজিও-শিষ্য প্যারীচাদ 

মিত্র ব্বয়ং এই মণ্ডলী সম্পর্কে ৮০৪) 0:8109008 অভিধা বাবহার করেছেন ।* 

এক অর্থে এ নামকরণ সার্ক, কেননা ডিবোজিওর প্রভাব প্রধানত তার 

কলিকাতাস্ব ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দুকলেজের যে ছাত্রবৃন্দ 
ডিরোজিওর শিক্ষায় বিশেষ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 

তারাটাদ চক্রবর্তী ( ১৮০৬-৫৭ ), চক্রশেখর দেব ( ১৮১০-১৮৭০ 1), কৃষ্ণমোহন 

বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৯৮ ), রদিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১ৎ-১৮৫৮ ), দক্ষিণারঞ্জন 
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মুখোপাধ্যায় ৬ ১৮১৪-১৮৮৭ ১১ রামগোপাল ঘোষ (১৮১৭-১৮৬৮), রামতন্থ 

লাহিড়ী ( ১৮১৩-১৮৯৮ ), প্যারীচাদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), গোবিন্দচন্দ্র বসাক, 
মহেশচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-১৮৯* ), হরচন্দ্র ঘোষ ( ১৮০৮-১৮৬৮), 

রাধানাথ শিকদার ( ১৮১০-১৮৭* ), মাধবচন্ত্র মলিক, দিগম্ধর মিত্র 

(১৮১৭-১৮৭৯) প্রভৃতি। এদের মধ্যে রাঁধানাথ শিকদার, রামগোপাল 

ঘোষ, রামতন্থ লাহিড়ী, শিবচন্্র দেব, দক্ষিণারগুন মুখোপাধ্যায়, প্যারীটাদ মিত্র 

প্রমুখ ডিরোৌজিওর সাক্ষাৎ শ্রেণীভুক্ত ছাত্র ছিলেন; কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 

রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রশেখর দেব, তারাচাদ চক্রবতণ ( ডিরোজিও 

অপেক্ষা বয়োজ্োষ্ঠ ) তার শ্রেণীভুক্ত না হলেও তার ক্লাসে যেতেন, বক্তৃতা 

শুনতেন ও ক্লাসের বাইরে তার সঙ্গে নানা আলোচনায় সর্বদা যোগ দ্দিতেন। 

এরা ছাড়া হিন্দু কলেজের পরবর্তা ছাত্রদলের মধ্যে কিশোরীাদ মিত্র, মধুন্দন 
দত্ত, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ভোলানাথ চন্দ্র প্রভৃতিকে ডিরোজিও কষ্ট ভাবপরি- 

মণ্ডলের অন্তভূর্ত গণ্য করে সম্প্রসারিত অর্থে আমর! তাদের 'ইয়ং বেঙ্গল 
আখ্য] দিতে পারি । 

ডিরোজিওর ব্যক্তিত্ব ও তদানীন্তন ইংরেজি শিক্ষিত তরুণগোষ্ঠীর উপর 

তার অসীম প্রভাৰ সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে হলে প্রথমে মনস্বী অধ্যাপক- 
রূপে তার নাতিদীর্ঘ জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলির কিছু আলোচন1! আব্শ্যক। 

ডেভিড ড্রামণ্ড প্রতিষ্ঠিত 'ধম্তলা একাডেমী'র মেধাবী ছাত্র হেনরী লুই 

ভিভিয়ান ভিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হবার পূর্বেই সাহিত্য, 

ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে কৃতবিদ্য হয়েছিলেন; তার রচিত ইংরেজি 
কবিতা শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৮২৬ ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দু 
কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। পাণ্ডিত্য, স্বভাবমাধুর্ধ, শিক্ষারদানপ্রণালীর 
স্বকীয়তা, ছাত্রবাৎসল্য, বিশুদ্ধ চরিত্র, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি গুণাবলী অতি অল্প 

সময়ের মধ্যে তাকে ছাত্রসমাজের গুরু, বন্ধু ও সর্ববিধ জ্ঞানচর্চায় প্রেরণাঁর উত্ম 

করে তুলেছিল। তার অন্যতম চরিতকাঁর টমাঁস এড ওয়ার্ডসের ভাষায় ঃ 
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ভিরোজিওর শিক্ষাদদানপ্রণালীব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এ পর্যস্ত অনেক 
আলোচনা হয়েছে_-তার পুশরুক্তি নিপ্্রয়োজন। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে 

যে, তিনি তার ছাত্রগণকে সর্বদ! সর্ববিষয়ে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করবার জন্য 
উৎসাহ এবং কোনও প্রচলিত সংস্কারকেই বিনা প্রশ্ধে, বিনা বিচারে গ্রহণ ন 
করবার পরামর্শ দিতেন। একদিকে যেমন মননের ক্ষেত্রে সর্বত্র যুক্তিমূলক 

জিজ্ঞাসা ও বিচারের প্রাধান্য স্থাপন তার উদ্দেশ্য ছিল-__অপর দিকে তেমনি 

সর্বপ্রকার শঠতা, ভগ্ডামী, মিথ্যাচরণ ও সামাজিক অবিচাবের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে 
মাথা তুলে দাড়িয়ে ছাত্ররা যাতে বিশ্তদ্ধ ও দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী হতে পারে 
সেদিকেও তিনি লক্ষ্য রাখতেনণ। তার অন্যতম কৃতী ছাত্র প্যারীচাদ মিত্র 
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ডিরোজিওর ছাত্রগণ কেবল কলেজে নয়, ডিরোজিওর গৃহেও সমবেত 
হয়ে তাব উপদেশ গ্রহণ করতেন এবং পাঠ্য বিষয় অনুশীলন বা জ্ঞানগর্ভ 

আলোচন] ছাড়াও ব্যক্তিগত নানা ব্যাপারে তার পরামর্শ নিতেন। গুরু ও 
শিষ্যমণ্ডলীর উদ্যোগে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন ভাবে জ্ঞানচর্চার জন্য এ্াকাডেমিক 

এসোসিয়েশন”-এর প্রতিষ্ঠা হয়। এই সভার অধিবেশনগুলিতে দর্শন, ইতিহাস, 

সমাজতত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ের অন্ুশীলন হত, প্রতিমাপৃজা জাতিভেদ, ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব, অদৃষ্টবাদ, সাহিত্য, স্বদেশপ্রেম, ইত্যাদি কোনও প্রসঙ্গই বাদ যেত 

না। এরই আদর্শে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় আরও সাতটি বিতর্কসভা 

স্বাপিত হয় এবং প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গে ডিরোজিও যুক্ত হয়ে পড়েন। ডেভিড 

হেয়ারের পটলডাঙ্গ| স্কুলেও ভিবোজিওর ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল 

এবং ছাত্রসমাজ এখানেও তার বক্তৃতা শুনবার স্যোগ পেয়েছিলেন । এই ভাবে 

ডিরোজিওর অন্নপ্রেরণায় তার তরুণ ছাত্রদল সর্বক্ষেত্রে স্বাধীন বিচাবুদ্ধির উপর 

নির্ভর করতে অভ্যস্ত হন ও সর্ববিধ ধর্মান্ধতা ও যুক্তিহীন আচারপরায়ণতার 
উপর খডগহস্ত হয়ে ওঠেন। ক্রমশ তরুণ বয়সের ধর্ম অনুসারে এই প্রখর 

যুক্তিশীলতা৷ তাদের বাক্যে ও আচরণে উগ্র নম্যাত্প্রবণতারপে আত্মপ্রকাশ 

করতে থাকে। হিন্দু সমাজের সমস্ত প্রচলিত সংস্কার ও বিধিনিষেধকে 

প্রকান্তটে অগ্রাহ করে তারা আত্মপ্রাদ লাভ করতেন। নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ, 

স্বাপান, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি প্রকাশ্ট বিদ্ধপ, ব্রাঙ্ণ পণ্তিতগণের 

অমর্ধাদ! প্রভৃতি এদের আচরণ রক্ষণশীল সমাজের আশংকা ও ঘ্বণার কারণ 

হয়ে দাড়ায় । হিন্দু কলেজ-কর্তৃপক্ষগণের মধো ধার! সনাঁতনপন্থী তারা আতংকিত 

হয়ে নানা ভাবে এই স্বাধীন চিন্তাঁর প্রবাহ রোধ করবার জন্ত সচেষ্ট হলেন। 

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে এদেব চাপে ছাত্রগণের পার্থেনন' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয় ও 

হিন্দু কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকগণের পক্ষে ধর্ম ও রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনা- 

মূলক সভা-সমিতিতে যোগদান নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু দমননীতি ছাত্রগণের 
ডিরোজিও-সংসর্গ বন্ধ করতে পারেনি বা তাদের প্রগতিশীল মতামতের উগ্রতা 

ব। সাময়িক উন্মার্গগামী মনোভাবও কিছুমাত্র প্রশমিত করতে পারেনি। 

রক্ষণশীল সমাজ ও এর পত্র-পত্রিকাগুলি ক্ষিপ্ত হয়ে ডিরোজিত ও তার শিশ্বর্গ 

সম্পর্কে অর্ধপত্য ও মিথ্যায় মেশানে! নান! নিন্দা-কুৎস! রটনায় প্রবৃত্ত হলেন। 

অভিভাবকগণের মধ্যে অনেকে শংকিত হয়ে নিজ নিজ পরিবাবভুক্ত ছাত্রগণকে 
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কলেজ থেকে সরিয়ে নিতে আরম্ভ করলেন। কলেজ-কর্তৃপক্ষ ডিরোজিওকে 

এই সংকটের কারণ গণ্য করে অধ্যক্ষমভার ২৩ এপ্রিল, ১৮৩১ তারিখের এক 
বিশেষ অধিবেশনে আত্মপক্ষসমর্থনের কোনও স্থযোগ না দিয়েই কলেজের 
অধ্যাপক পদ থেকে তাকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নিলেন। এরপর পদত্যাগ 
ভিন্ন ডিরোঁজিওর গত্যন্তর রইল না (২৫ এপ্রিল, ১৮৩১ )। তার জীবনের 

অবশিষ্ট কয়েক মাস তিনি সম্পূর্ণভাবে সংবাদপত্র ও সাহিত্যের সেবায় আত্ম- 
নিয়োগ করেছিলেন। পূর্ব হতেই তিনি “ইপ্ডিয়া গেজেট" পত্রের সহকারী 
সম্পাদক ছিলেন; পদত্যাগের পর প্রথম অল্পদিন “হেম্পেরাস” নামক একখানি 

পত্রিকা] সম্পাদন করে, অতঃপর এযাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মুখপত্র “দি ইস্ট, 
ইগ্ডিয়ান” নামক দৈনিক পত্র প্রকাশ করেন। অধ্যাপক জীবনেই তিনি 

কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন ও তার ছুখানি কাব্যগ্রন্থ (“পোয়েম্স” ১৮২৭, 

দ্য ফকীর অব জাংগিরা" ১৮২৮) প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৩১ শ্রীষ্টাব্দেই 

তার মৃত্যু হয়। কলেজ তাগের পর মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রিয় ছাত্রগণের সঙ্গে তার 

ঘনিষ্ট যোগে ছেদ পড়ে নি। 

পূর্বে উল্লেখ কর! হয়েছে ছাত্রগণের মনে স্বাধীন বিচারবুদ্ধির উন্মেষ- 

সাধনই শিক্ষক হিসাবে ভিরোজিওর প্রধান লক্ষা ছিল। তিনি শ্বয়ং বিচার- 

বিশ্লেষষণের দ্বারা সর্ববিধ সমস্যার সমাধানে উপনীত হবার পক্ষপাতী ছিলেন। 

আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সব যুক্তি উত্থাপিত কর! যেতে পাবে 

আন্ুপূবিক ভাবে সেগুলি বিদ্যার্থীদের সম্মুখে উপস্থিত করে তিনি বদ্ধমূল 
ধারণা ও সংস্কারের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবার ও নিজন্ব বিচার- 

ভিত্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রেরণা তাদের মনে সঞ্চার করতেন। 

অধিকম্ত ডিরোজিওর আদর্শ ছিল নৈতিক সততা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা । 

যুক্তিবাদী সিদ্ধাস্তসমৃহ আচরণের মাধামে জীবনে রূপায়িত না হলে জীবনচর্ধা 

সম্পূর্ণ হল না, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। এই ধারণা তার শিষ্যমণ্ডলীকেও 

প্রভাবিত করেছিল। জস্ভবত তাঁর ছাত্রগণ সকলেই হিন্দুসমাজভূক্ত হওয়ার 

কারণে (হিন্দু কলেজে তখন হিন্দু ভিন্ন অন্ সম্প্রদায়ভূক্ত ছাত্রদের প্রবেশাধিকার 

ছিলন] ) ডিরোজিও-অনুপ্রাণিত তাদের যুক্তিবাদী সমালোচনার প্রধান লক্ষ্য 

ছিল হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ সংক্রান্ত প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচার লমূহ। 

এ-সবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে এরা তিলমাত্র বিলম্ব করলেন না। হিন্দুধর্ম 
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যে এদের আক্রমণের প্রধান বিষয় ছিল সমসাময়িক সুত্রে তার অনেক নিদর্শন 
পাওয়া যায়। প্যারী্টাদ মিত্র লিখেছেন £ ৮706 0010৮015102 081156ণ 

95 10619210 99 £০৪0 16 061:58020 21170056 002 110052 0: 

€৬ানে 20%817060 500001)1. 1001 1010 [71100019107 ! 100৬1) 101 

01690003গ 1] আ৪3 006 05 ৪৬ 21:চ /10০1:০,,.0106 1010101 80002101 

0810£06 2ি0]00 [06 3210101 300061715 0106 11762001017 01101001105 

006 100 121161010 8100 ড/1)212 0106 21:62 16000116010 0161 

108100875 01 0185%215 0৪5 1209060 11125 1017) 01)০ [118ণ. 

"17212 ৮7০12 50106 7170 00175 01)6 13121)00810109] 0101220. 11750690 

০0: 7116015 10 02, 7]106 1001001 0£6 01000002 18101011169 7৪5 

10601151960-_ড1610018819 06. 700101]5 6001 01506. 1”৮ তিনি 

ডিরোজিওর শিল্তমগ্ুলী সম্পর্কে আরও বলেছেন £ “106 01022100050 

0006106 29 €0 00982 17118010150), 2100 00 12170001702 10. 1৮৭ 

এ ছাড়াও ছাত্রদের আরও বহুপ্রকার উগ্র অসংযত আচরণের তালিকা 

দিয়েছেন শিবনাথ শান্্রী সমকালীন বাক্তিবর্গের নিকট হতে সংগ্রহ করে £ 
“অনেক বালক ইহা অপেক্ষাও অতিরিক্ত পীমাতে যাইত। তাহার! বাজপথে 
যাইবার সময় মুণ্ডিতমস্তক ফৌোটাধারী ব্রাহ্দণ পণ্ডিত দেখিলেই ত্বাহার্দিগকে 

বিরক্ত করিবার জন্য “আমরা গরু খাই গো, আমরা গরু খাই গো” বলিয়া 

চীৎকার করিত। কেহ কেহ স্বীয় ভবনের ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশিগণকে 

ডাকিয়া! বলিত, “এই দেখ মুসলমানের জল মুখে দিতেছি'__এই বলিয়া! পিতা- 

পিতৃব্য প্রভৃতির তামাক খাইবার টিকা মুখে দ্িত।”১০ এই হিন্দুধর্মবিরোধী 

মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে ৩ অকটোবর ১৮৩১ তারিখে “বেঙ্গল হরকরা'য় 

প্রকাশিত ডিরোৌজিও-শিষ্য মাধবচজ্্র মল্লিকের এবংবিধ উক্তিতে : 1 

062 172 20500106006 17675100080] 800 105 1116105 

1001. 00010 ৮161 10056 21)10010:0170) 16 15 17710001507. 1১৯* মাধবচন্ত্ 

এই মর্মে একখানি বাঙলা পত্রও ২৩ আশ্বিন ১২৩৮ (৮ অকটোবর ১৮৩১) 

তারিখের 'সমাচার-দর্পণ'-এ প্রকাশ করেন যাতে তিনি একই উক্তির পুনবাবৃত্তি 

করেছেন £ “***পৃথিবীর মধ্যে আমি ও আমার মিত্রেরা যন্দ্রপ হিন্দুধর্ম ঘ্বণা 

করি তন্রপ আমাদের অপর কোন দ্বণ্য বস্ত নাই। হিন্দুধর্ম কুকর্মের যন্দ্রপ 
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কারণ তন্রপ অপর কুকর্মের কারণ জ্ঞান করিন! হিন্দুধর্মের ছার] যন্তরপ কুক্রিয়ায় 
প্রবৃত্তি হয় এমত অপর কোন বিষয়ে আমরা বোধ করিনা এবং সর্বসাধারণ 
লোকের শাস্তি ও কুশল ও সুখের হিন্দুধর্মে যেরূপ ব্যাঘাত জন্মে তদ্রপ অপর 
কোন বিষয়ে আমরা বুঝিনা । এবং অযুক্ত ধর্ম বিনাশার্থ আমাদের যে অভিপ্রায় 
তাহা কি ব্যঙ্োক্তি, কি তোষামোদ কি ভয় কি তাড়না কোনও প্রকারেই 
আমর ত্যাগ করিবনা।”১১ 

কেউ কেউ বলেছেন, ডিরোজিও প্রভাবিত হিন্দু কলেজের তৎকালীন 

আবহাওয়া কেবল হিন্দুধর্মের নয়, কোনও আন্্ঠানিক ধর্মেরই অন্কূল ছিল 
না__এমন কি শ্রষ্টধর্সেরও নয়। এই উক্তি কিছুদূর সত্য। ডিরোজিও ছাত্র- 
গণের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি উদ্রেক করতে চেষ্টিত ছিলেন, স্থৃতরাং তার শিক্ষায় 

অন্তপ্রাণিত তরুণগো্ী সকল ধর্দকেই যুক্তিবাদের নিকষে পরীক্ষা করবার 
পক্ষপাতী হবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কার্যত এদের হিন্দুধর্মের প্রতি 

আক্রমণ যেমন হিং ছিল তার তুলনায় খ্রীষ্ধর্মসমাঁলোচনা তেমন কিছুই 
ছিলনা । এবিষয়ে সর্বাধিক উল্লেখযোগা সাক্ষা রুষ্যোহন বন্দোপাধায়ের 

উক্তি। তিনি বলেছেন, (ছাত্রাবস্থায়) তিনি ও তার বন্ধুরা কলিকাতার পথে 

পথে যীশুর বাণী প্রচারের ভাণ করে মিশনারীদের বিকৃত বাঙ্লা ভাষা ও 
ভুল উচ্চারণ নকল কবে তাদের প্রকাশ্টে ব্যঙ্গ করতেন।১ ভেবে দেখলে 

বোঝা যাবে, এই বিদ্রপ ও অশ্রদ্ধার লক্ষ্য শ্রীষ্ট বা শ্বীষ্টধর্ম ততটা নয়, যতট। 

অযোগ্য গ্রাষ্টধ্শগ্রচারকের দল। বস্তত ভিবোজিও-শিষ্কগণের বিকদ্ধাচরণের 

ফলে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাঁজ যে পরিমাণ আহত ও বিপর্ষস্ত হয়েছিল, গ্রীষ্টধর্দ ও 

খ্ীষ্টায় সমাজ তা হয়নি। ডিরোজিও ধর্মবিষয়ে স্বাধীন চিস্তার পক্ষপাতী 

ছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু সেজন্য তিনি থ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করেছিলেন এমন কোনও 

প্রমাণ নেই । বরং সমসাময়িক সুত্রে এর বিরুদ্ধ সাক্ষ্যই পাওয়া যায়। 

ডিরোজিওর মৃত্যুপ্রসঙ্গে ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৩২ সংখ্যা ক্যালকাটা! গেজেট' 

সমসাময়িক [0170 7২61502 থেকে যা উদ্ধত করেছেন তাঁতে বলা হয়েছে, 
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মৃতাশঘ্যায় উপস্থিত ছিলেন শুভান্ুধ্যায়িগণের মধো খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক বেভাঃ 
জেম্ন হিল ও ডঃ জন গ্র্যাণ্ট। ডিরোজিওর প্রয়াণের অনতিপরে শেষোক্ত 

জন 091004009 171661815 ও৪2৪0৮০ পত্রিকায় (১০ নভেম্বর ১৮৩৩ সংখ্য। ) 

তার সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লেখেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সেখানে বলেছেন, 
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পত্রিকায় (প্রথম খণ্ড, দশম সংখ্যা অক্টোবর ১৮৪৩) ডিরোজিও সম্পর্কে 

একটি স্বাক্ষরহীন প্রবন্ধ প্রক।শিত হয়; এটি সি, জে, মণন্টাগুর রচন1 বলে 
অনুমিত। ৪ এখানে পূর্বোক্ত ঘটনার কিঞ্চিৎ বিস্তাবিত বিবরণ পাওয়া যায় £ 
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19100 ০6 6305 01015. 1”১ৎ ছুটি বিবৃতির মধ্যে মিল লক্ষণীয় | উত্তরকালে 

71788] 09163815তে প্রকাশিত ডিরোজিওর সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনীতে 

01161503114 £95105 এই অংশটি অন্তভূক্তি করা হয়েছিল ।১৬ ডিরোজিওর 

অন্তম জীবনীকার টমাস এড ওয়ার্ডস (ধার গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় 
১৮৮৪ শ্রীষ্টান্দে) অবশ্ঠ এই সমসাময়িক বিবরণগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে 

চাননি। তার মতে ডিরোজিও মৃতাশযায় নিজেকে খ্রীষ্টের অন্গগামী ও 
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্রষটধর্মে বিশ্বাধী বলে স্বীকারোক্তি করেছিলেন এ কথা মেনে নিলে সঙ্গে সঙ্গে 
এ সিদ্ধাস্তও অনিবাধ্ভাবেই করতে হয় যে সারা জীবন তার উক্ত ধর্মে 
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এড ওয়ার্ডস এ-কথাও বলেছেন, ডিরোঁজিওর মৃত্যুর পর প্রচারিত হয়েছিল যে 

তিনি মৃত্যুশয্যায় কেবল মৌখিকভাবে নয় লিখিত স্বীকারোক্তির মাধামে 
্রীষ্টধর্মে তার বিশ্বাস জ্ঞাপন করে গিয়েছিলেন, কিন্তু ডিরোজিওর অন্তরঙ্গ 

বন্ধুমণ্ডলী বা শিশ্তগণের মধো এই মর্ষে তার স্থাক্ষরযুক্ত স্বীকারোক্তি ৫০০০4 

5৭017) কেউই দেখেন নি) এমনকি ডিরোজিওর প্রিয় শিষ্য মহেশচন্দ্র ঘোষ 

ঘিনি তার মৃত্যুশয্যাপার্থে উপস্থিত ছিলেন এবং উত্তরজীবনে শয়ং গ্রীষ্ম 

গ্রহণ করেছিলেন তিনিও এমন কোনও মৌখিক বা লিখিত স্বীকারোক্তির 
অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন 1১৮ এড ওয়ার্ডসের মতে ডিরোজিওর আনুষ্ঠানিক 

ী্ট্ষে দৃঢবিশ্বামী কোনও কোনও অতযুৎসাহী বন্ধুর প্রথানম্মত আহ্ষ্ঠানিক 
্রীষ্টধর্মমতে তাঁর বিশ্বাস প্রতিপন্ন করবার আগ্রহ থেকেই এ-সব কাহিনী উৎপন্ন 

হয়েছিল (00105 0015 9005 966100৬ 00 1082 ৪11561) 1017) 006 
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180981916 210166ঠ 01 30106 ০0৫ 1015 £12005) ০ £6 1010 10110 
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5৬6] ০07310 586 1)15 ৬2 (0 60100001962 00111961015 1166) 800 11) 006 

০090155 0£ 0010%61881101) 150 00006 ]1)6210210 £%0155550. 1010)5611 

8৪5 11] 1015 02.11067 200 170072 56101005 [00021005106 70010 10852 

00176, 11) 51101) 2 ৪৩ 25 8661)60 709 00056 ৪0%10115 ৫01: 0015 

18011]5 জা 21696; 60 81190600610 11) 0০০191116 0091 [9670519 

0160 17 0176 0910) 0£ 001150)1১৯ এক্ষেত্রে এড ওয়ার্ডসের নিজের সিদ্ধান্ত 

ডিরোজিও খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন, তবে তার প্রথর বুদ্ধি ও 
সত্যানুসন্ধিৎসা তাকে শ্রষ্টীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্য প্রচলিত গোৌঁড়ামী ও সংকীর্ণতা 

থেকে মুক্ত রেখেছিল; তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি আজীবন শ্রীষ্টের 
শিক্ষাকে শ্রদ্ধা করেছেন (106192109 1156ণ0 11) 002 010) 2100 9101110 01 

(01717150925 172 017090500০ন 0090 19101) 0170 116 ; 2130 11) 190 00061 

18108 ০000] 176 1196 0£ 016175165৪0 006 116 9170 059.017176 ০0: 

(0101156 01721610]5 000 0610615 7.-) 1৮২০ স্থতবরাঁং লেখকের মতে মুত 

কালে তার পক্ষে নৃতন করে খ্ীষ্ধ্্ে বিশ্বাসজ্ঞাপন করার প্রশ্নই ওঠে না । ডিবো- 
জিওর অপর জীবনীকার ইলিষট ওয়ালটার ম্যাজ. ডিরোজিওবর মৃত্যুকালীন 

খীষ্টধর্মে বিশ্বাসজ্ঞাপক জবানবন্দীগুলিব উল্লেখ করলেও তা নিয়ে কোনও তর্ক 
তোলেননি, প্রকারীস্তরে সেগুলির সাক্ষ্য স্বীকার করেই নিয়েছেন । দেখা যাচ্ছে 

উক্ত তথাকথিত ম্বীকারোক্তিগুলির সাক্ষ্য হিসাঁবে মূলা যাই হোক, ডিরোজিওর 

যে শ্রীষটধর্ষের প্রতি মূলত কোনও অনাস্থা বা বিরূপতা ছিল ন1 এ বিষয়ে 
সমসাময়িক বিবরণকারগণ এবং পরবর্তী ছুই জীবনীকাঁরই একমত। তার 

সময়ে ভিরোজিও যে ্রীষ্টীয় মহলে বিধর্মী বা নাস্তিক রূপে চিহ্নিত ছিলেন না 
এর একটি পরোক্ষ প্রমাণ, মৃত্যুর পর তাঁর দেহ খ্রীঠীয় পদ্ধতি অন্রসারে ্রীষটীয় 
সমাধিস্থানেই সমাহিত হয়-_নাস্তিক বা খ্ীষ্টধর্মে অবিশ্বীসীরূপে গণ্য ডেভিড 
হেয়ারের ক্ষেত্রে মিশনারী সমাজের কাঁছ থেকে যাঁর অনুমতি পাওয়া যায়নি । 

ডিরোজিওর শ্রীষ্টধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা না থাকলেও তিনি কখনও তাঁর 

ছাত্রদের ধর্মশিক্ষা বা ধর্মবিষয়ক উপদেশ দেন নি একথা সত্য। অবশ্ঠ 

ধর্ম তাদের আলোচ্য বিষয়গুলির অন্যতম ছিল এবং অন্যান্য বিষয়ের 
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মতই ধর্মীয় সিদ্ধান্তগুলিকে বিচারবুদ্ধির নিকষে পরীক্ষা করে নেবার জন্যই 
তিনি ছাত্রদের উৎসাহ দ্িতেন। এক্ষেত্রেও লক্ষ্য করলে দেখা যাঁবে তাঁর 
চূড়ান্ত ঝৌঁকটি যেন ছিল নাস্তিকতার উপর নয়, আস্তিকতাঁরই উপর। 
২৬ এপ্রিল ১৮৩১ তারিখে উইলমনকে লিখিত তাঁর বিখ্যাত পত্রে এ সম্পর্কে 
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বর্তমান লেখকের )1২১ এখানে ডিরোজিও স্পষ্টই বলছেন, ঈশ্বরে অস্তিত্ব তিনি 
কদাপি অস্বীকার করেন নি; এ বিষয়ে কিছু কিছু দার্শনিকের যে সন্দেহ 

আছে তার উল্লেখ করেছেন; সেই সন্দেহের নিরসন কি ভাবে হতে পারে 

তাও বলেছেন; বেকনের মতে সায় দিয়ে তিনি বলেন, প্রথমেই কোনও 
গড়া বিশ্বাসের ভূমি থেকে যাত্রা সরু করলে শেষ পর্যস্ত সন্দেহবাদের হাত 

থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না। তিনি তাই প্রথমে তাঁর ছাত্রগণকে নাস্তিকতার 

স্বপক্ষে হিউমের অতি মাঁজিত ও সুস্্ যুক্তিগুলির সঙ্গে পরিচিত করেছেন 

এবং সেই সঙ্গে বীড, ডুগাল্ড স্টার্ট, প্রভৃতি দীর্শনিকগণ হিউমের মতের 
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বিরুদ্ধে যে গভীরতর ও সুল্মতর আপত্তিগুলি উত্থাপন করেছেন, তাও 

শিখিয়েছেন। শেষোক্তদের প্রতিযুক্তিগুলি তার মতে আজ পর্স্ত কেউ 

খগুন করতে পারেন নি। দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংক্রান্ত সমস্তাঁটি 
যাতে তার ছাব্রগণ স্বাধীনভাবে যুক্তি দ্বারা বিচার করে দেখেন সেই বিষয়েই 

ডিরোজিও সচেষ্ট ছিলেন ; এবং তার উদ্দেশ্য ছিল, ঈশ্বরবিশ্বাসের স্বপক্ষে যে 

যুক্তিগুলি আছে সেগুলি উত্তমরূপে আয়ত্ত করে ছাত্ররা যেন নাস্তিকতা ও 

সন্দেহবাদের ভূমি অতিক্রম করতে পারেন। উল্লেখ্য, যে নাস্তিকতার স্বপক্ষে 
এবং বিপক্ষে তদানীন্তন পাশ্চাতা দার্শনিক জগতে প্রচলিত যুক্তিসমূহের মধ্যে 

তিনি বিপক্ষের যুক্তিগুলিকেই দৃঢ়তর মনে করেছেন। স্ত্তরাং ডিরোজিওকে 

নাস্তিক বা তার শিক্ষাকে নাস্তিকতার পক্ষে উত্সাহব্যপ্রক বলে ধরে 

নেবার কোনও কারণ আছে বলে মনে হয় না। এই মনোভাবের সঙ্গে 

মিশেছিল খানিকটা জন্ম ও পরিবেশগত স্থত্রে এবং অনেকখানি অধ্যয়ন ও 

বিচারের মাধামে আহরিত শ্রী্ট ও খ্রীষ্টধর্মের গ্ুতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা। ফলে 

পূর্ণ চিত্রটি পেতে অস্থবিধা হয় না। ডিরোজিওকে প্রচলিত অর্থে ধার্মিক' 

কিছুতেই বলা যাবে না। তার যদি ধর্মের, তথা শ্রষ্টধর্মের প্রতি কোনও 
আস্থা থেকে থাকে তা ছিল একান্ত ব্যক্তিগত ও মুখ্যত বিচারবুদ্ধি নির্ভর 
এবং সর্ধবিধ সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদাধ়িকতামুক্ত। ধর্মের সঙ্গে যুক্ত অর্থহীন 

আচার অশ্কবিশ্বাস ও কুসংস্কারের প্রতি তার মত যুক্তিবাদী যে খড়গহস্ত 

হবেন তা খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু তার জন্ম, পরিবেশ, মানসিক গঠন ও 

মতামতের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তাতে বুঝতে অস্থবিধা হয় না কেন 

তার ও পরোক্ষত প্রথমাবস্থায় তার শিস্কমণ্ডলীর প্রখর ও হিংম্্র হিন্দুধর্ম 

সমালোচনার তুলনায় তাদের শ্রীষ্টধর্মের প্রতি আক্রমণ উল্লেখযোগ্য ছিল ন]। 

বরঞ্চ দেখা যায় ভিরোজিও-শিষ্যমগুলী কত হিন্দুধর্মের এই নিগ্রহে 
তৎকালীন কলিকাতার শ্রীস্টীয় মিশনারীগণ উৎ্সাহিতই বোধ করেছিলেন। 

এদের মধ প্রধান ছিলেন কলিকাতায় নবাগত রেভাঃ আলেকজাগার ডাফ। 
এরা হিন্দুধর্ম ও সমাজকে ভারতবর্ষে শ্রীষ্টধর্মের সবচেয়ে প্রবল বিরুদ্ধশক্তি মনে 

করতেন এবং হিন্দুধর্মকে উচ্ছেদ করে সমগ্র হিন্দুসমাজকে খ্রীষ্টধর্মাস্তবিত করাই 
ছিল এদের প্রধান লক্ষ্য ।২২ এই ব্যাপারে যিশনারীপক্ষের হিসাব ছিল খুবই 
সোজা । তারা ধরে নিয়েছিলেন ডিরোজিওর যুক্তিবাদী শিক্ষার ফলে তরুণ 
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হিন্দু ছাত্রদের মন থেকে তাদের নিজন্ব ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কার ও মূল্যবোধ 
বিদূরিত হয়ে যাবার ফলে তাদের খ্ীষটধর্ণের প্রতি আক্ষ্ট করবার স্থবর্ণ সুযোগ 
উপস্থিত হয়েছে । আলেকজাগার ভাফ খ্রী্টীয় যাজক সম্প্রদায়ের তৎকালীন এই 
মনোভাব সম্পর্কে স্ম্পষ্ট সাক্ষ্য রেখে গিয়েছেন 2“. 161০10০8৭11) 70106 
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আরও জান! যায় তার বাসগৃহ হিন্দুকলেজের সন্নিকটবর্তাঁ হওয়ায় সেখানেই; 
এই জনস্ভাগুলি অনুষ্ঠিত হয় (15 1)01065 06115 0010৮ 21)121)015 
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00০6 05616 ০0: 0000110 106661)55 51)00010 1706 1১617 ) 1১৩ ভিরোঁজিও- 

শিষ্যগণের মধ্যে কষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন 

্ীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও সমগ্রভাবে মিশনারী সমাজের এই উদ্যম মোটেই তাদের 

আশানুরূপ ফল প্রসব করেনি । ধারা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন তাদের সম্পর্কেও 

এ কথা অবশ্ঠই বল! যায় ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাবে তাঁদের মন কুসংস্কার- 

মুক্ত ও যুক্তিবাদে অনুপ্রাণিত হওয়ায় এবং নৈতিক পুরুষার্থে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস 

জন্মানোর ফলে, খ্রীষ্টধ্ষে প্রবেশ তাদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। কঞ্চমোহন 

তৎসম্পাদিত 5/50912: পত্রিকায় তার মানসবিবর্তন প্রসঙ্গে লিখেছেন, হিন্দু 

কলেজের শিক্ষার প্রভাবে প্রথম তিনি উচ্ছৃঙ্খল ও নাস্তিক হয়েছিলেন ; এই 
অবস্থায় ডিরোঁজিও তাদের মধ্যে একটি মৌলিক শ্রেয়োবোঁধ ও উচ্চ নৈতিক 
আদর্শ সঞ্চারিত করেন; ফলে তারা তাদের নাস্তিকতাঁসত্বেও নৈতিক 

মূল্যবোধে বিশ্বাস ফিরে পেলেন। এই রকম মনের অবস্থায় শ্রীষ্টধর্ম তাদের 
আশ্রয় দিল এবং তারা ধন্য হলেন।২* স্থতরাং এই ধর্মান্তর গ্রহণের পশ্চাতে 

ডাফপ্রমুখ মিশনারীদের প্রচার অপেক্ষা ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাব কিছুমাত্র 
কম নয়। এডওয়ার্ডদও ও ম্যাজ-ডিরোৌজিওর এই ছুই জীবনীকারই সে 

কথা স্বীকার করেছেন 1২৫ 

নিজ শিশ্মণ্ডলীর আচরণের আতিশয্য সর্বাংশে ডিরোজিওর মন:পৃত ছিল 
কিন। সন্দেহ। হিন্দু কলেজ-কতৃপক্ষের অভিযোগের উত্তরে তিনি উইলসনকে 

পূর্বোল্লিখিত যে পত্র লেখেন তাতে তীর স্বাধীন চিন্তার জয়গানের সঙ্গে যথেষ্ট 
£ 
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সামগ্রস্তজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যার। কিন্তু তার মনে যাই থাক তীর শিক্ষার 

সাময়িক প্রতিক্রিয়াই যে তৎকালীন 'ইয়ংবেঙ্গল'-এর এই ব্যাপক নম্যাৎ- 

প্রবণতার জনক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এই সঙ্গে তার শিক্ষার স্থায়ী ও 

স্ট্টিশীল দিকটিকে বিশ্থৃত হলে চলবে না। সর্বসংস্কারমুক্ত স্বাধীন বিচারবুদ্ধি, 

অন্যায় অবিচার ও পাপের প্রতি দ্বণা, বিশ্তদ্ধ নৈতিক মূল্যবোধ, উদার 

মানবগ্লীতি ও দেশপ্রেম ছাত্রগণের মনে তিনি সঞ্চার করেছিলেন। ১৭ 
ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ সংখা] “ইপ্ডিয়া গেজেট-এ প্রকাশিত এদের মতবাদ ও 

দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়ক এক সমসাময়িক বিবরণের ভিত্তিতে জনৈক সাম্প্রতিক 
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ড/619916 0৫ 01)6 ০০901051৮২৬ ইত্ডিয়। গেজেট-এর এই বিবরণটি “ইয়ং 

বেঙ্গল' দলের মুখপত্র 68:076007-এর ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ সংখ্যা থেকে 

গৃহীত। এই ভাবে ডিরোৌজিওর শিক্ষার যুক্তিবাদী আবহাওয়ায় ঘে তরুণগোর্ঠ 
গড়ে উঠলেন উত্তর কালে তাদের অনেকেই জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 

আপন প্রতিভার স্বাক্ষর বেখে সমর্থ হয়েছিলেন । 

উনবিংশ শতকীয় বঙ্গসংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে কোনও কোনও 

মহলে এমন একটি ধারণা ক্রমশ গড়ে উঠেছে যে, রামমোহন-হুষ্ট প্রগতিশীল 

ভাবধার1 এবং ডিরোজিও ও তত্প্রভাঁবিত “ইয়ং বেঙ্গল' প্রবর্তিত যুক্তিবাদী 
মানপিকতা চিন্তারাজৌোর ছুই সমান্তরাল প্রবাহ, এর! কোথাও পরম্পরকে স্পর্শ 

বা প্রভাবিত করেনি । কেউ কেউ এই প্রসঙ্গে বলেছেন রামমোহন যে নব 

চিন্তার প্রবর্তক তাঁকে বলা যেতে পাবে “িফর্মেশন' বা ধর্মসংস্কার, অন্য পক্ষে 

'ইযুং বেঙ্গল” সুষ্ট ভাঁববিপ্রব হল “বেনেশাস” বা নবজাগরণ। এই প্রসঙ্গে 

প্রযুক্ত বিদেশী শব্ধ ছুটি অবশ্ঠই ইউরোপের ইতিহাস থেকে ধার করা এবং 
সমগ্রভাবে বিচার করলে বোঝা যায় এই দিদ্ধান্তের পশ্চাতে ছুটি ধারণা 
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নিহিত : (১) আধুনিক কালের ইউরোপীয় “রেনেশীল' ও “রিফর্মেশন? ছুটি 
স্বতন্ন ও পরম্পরবিচ্ছিন্ন ধারা; (২) রামযোহনের চিস্তার অঙ্গে মুখ্যত পাশ্চাত্য 

ধর্মীয় সংস্কার সংক্রান্ত চিন্তার যতখানি সাদৃশ্, “রেনেশাস" প্রস্তুত ভাব- 
ধারার তেমন নয়। জনৈক প্রবীণ এতিহাসিক এমন কথাও বলেছেন যে 

ডিবোজিওশি্য “ইয়ং বেঙ্গল" গোঠীভুক্ত তরুণগণের রামমোহন কর্তৃক প্রভাবিত 

হবার কোনও সম্ভাবনাই ছিলনা, কেননা ১৮৩০ খ্রীষ্টাবধে রামমোহন যখন 

ইংলগ্ড বওন1 হন এর! সকলেই তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং এর একমাত্র বাতিক্রয় 

হলেন তারাটাদ চক্রবর্তা।২৭ আরও বলা হয়ে থাকে, "ইয়ং বেঙ্গল” গোঠীভুক্ 

যুবকদল সকলেই এসেছিলেন সমাজের মধ্যবিস্ত স্তর থেকে, কিন্তু রামমোহনের 
সমকালীন অন্গবততিগণ প্রায়শ ছিলেন উচ্চবিত্ত ভূম্বামী; এবং ইয়ং বেঙ্গল” 
গোষ্ঠীর ভাবধারা প্রস্থত আলোড়ন যেহেতু মধ্যবিত্ত শ্রেণজাত তাই তা 
সমাজকে ্বভাঁবত অধিক মাত্রায় প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল। পববর্তা 

ইতিহাসের সাক্ষ্ের সঙ্গে এইসব ব্যাখ্যার অধিকাংশের এতই গরমিল যে সমস্ত 

প্রশ্নটি একবার আগ্োপাস্ত যাচাই করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে । 

স্বভাবত আমাদের জানতে ইচ্ছ! হয় রামমোহন ও ডিরোজিও পরস্পরের 

পরিচিত ছিলেন কি না। রামমোহন ডিরোজিত অপেক্ষা! প্রায় সীইব্রিশ 
বৎসরের জ্যেষ্ঠ । অবশ্য বয়সের এই বাবধান তাদের পরিচয়ের পথে অন্তরায় 
নয়। রামমোহনের অনেক অন্তরঙ্গ শিষ্ের সঙ্গেও তার প্রায় ৩০/৩২ বৎমর 

বয়সের ব্যবধান ছিল।২৮ বালক দেবেজ্জনাথ ঠাকুর ১৩ বৎসর বয়সেই 

রামমোহনের এত অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন যে, তার সঙ্গে করমর্দন না! করে 

রামমোহন বিলাতযাত্রা করতে প্রস্তত ছিলেন না।২» ডিরোজিওর অন্যতম 

চরিতাখ্যায়ক ম্যাজ, বলেছেন রামমোহন ও ডিরোজিও পরস্পর বন্ধু ছিলেন,০০ 

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগাক্রমে কোন্ স্থত্র থেকে তিনি এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন 

তা জানান নি; অপর জীবনীকার টমাস এডওয়ার্ড ন এ প্রসঙ্গে নীবব | সুতরাং 

এ বিষয়ে একটি জিজ্ঞাসাচিহ্ন থেকেই যায় । 

সে যাই হোক রামমোহনের সঙ্ষে ডিরোজিওর দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু মৌলিক 
পার্থক্য যে ছিল এতে কোনও সন্দেহ নেই। বিগত শতাব্দীর তিরিশের 

দশকে ডিরোজিও এবং তার অন্ুবত্তিগণ রামমোহন ও তদীয় মণ্ডলী সম্পর্কে যে 

মত প্রকাশ করেছেন তাদন্ুযায়ী রামমোহন-গোষী হলেন 1)811150:81 বা 
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আংশিক ভাবে প্রগতিশীল । ডিরোজিও স্বয়ং এদের সম্পর্কে যা বলেছিলেন 
«€ আক্টাবর, ১৮৩১ সংখ্যা “ইণ্ডিয়া গেজেট” তার খানিকটা উদ্ধৃত করেছেন। 
ডিরোজিওর মন্তব্য এই রকম ”৬/1080 1015 [80010001308 [২০৩৪] 

01011910175 212 10610061 1015 £161005 1801 00953 08. 06661010011)6. 16 

15 £2516 00 585 ৮1080 61065 216 1806 0080 17080 0065 2০", 

চ২90010001091)0) 10 15 611 101)0%/1)) ৪1১০6৪.15 0০ 012 ৬৪৭৪5, 036 

[01217 2100 0105 31015 1709101706 [06100 11) 50081 55010086101 

20789001105 005 £0900 010) 52:01) ৪00 16216001105 1017 ৪]] 

ভআ1)902ড21 1) 501051065 200901501891--75 1055 2195 11520 1116 

৪. 12100017315 10911097515, ৪0 15850 5000০ 0৫ 0100109) 91:2100 

ডগ 00195150210. 91)6166101106 00600521595 08061 00০ 515800 

01015108106 01025 11700166511) 11551)001010517555 11) 5৬215 00115 

01710190617 11) 0106 9108500285, 25170680 2150. 01:11)150, 59101128016 

৪8170211176 6106 165 002 8181)]001705, 101:091853 00 01590621195 ০ 
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এই প্রসঙ্গে ভিরোজিও বিশেষভাবে প্রসন্নকুমার ঠাকুবকে আক্রমণ করেন এই 

কারণে যে মুখে তিনি নিজেকে রামমোহন ব্যাখাত ব্রহ্ষবাদের অন্ুবর্তী 
স্বীকার করলেও স্বগৃহে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করেছিলেন । এই নিয়ে সেকাঁলে 

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কিছু বাদান্থবাদ হয় ও ১৯ অক্টোবর ১৮৩১ সংখ্যা “ইত্িয়া 

গেজেট”-এ প্রসন্নকুমারের পক্ষে বল! হয় যে তার গৃহে ছুর্গাপূজান্ষ্টানের হেতু 
এ নয় যে তিনি প্রতিমাপূজায় বিশ্বাদ করেন; তাকে অনিচ্ছা! ও অবিশ্বাস 

সত্বেও এ অনুষ্ঠান পালন করতে হয়, কেন ন৷ প্রতি বৎসর পৃজানুষ্ঠান করতে 

হবে এই হ্ম্পষ্ট সর্তে তিনি পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছেন । সুতরাং 

দেখা যাচ্ছে স্বয়ং রামমোহনের বিরুদ্ধে ডিরোজিওর অভিযোগ বিশেষ গুরুতর 

নয়। তিনি কেবল বলতে চেয়েছেন, ধর্মবিষয়ে রামমোহনের মতামত স্পষ্ট বা 

স্থনির্দি্ নয়, তিনি সর্বশাস্ত্রের সারভাগকে সমান শ্রদ্ধা করেন ও অর্বাচীন 

অংশকে বর্জন করেন। আব একটি অভিযোগ যা কিছু অদ্ভুত শোনায়, তা হল 
এই, বামমোহনের জীবনযাত্রা হিন্দুর মত। রামমোহনগোষ্ঠীর অনেকের 
সম্পর্কে তার বক্তবা, এদের মতে ও আচরণে মিল নেই ; রামমোহনের ব্যক্তিত্ব 

৪৩৩ 

ন্ট 



ও খাতির অন্তরালে আশ্রয় নিয়ে এরা শান্ত্রনিষিদ্ধ সর্ববিধ উচ্ছৃঙ্খল আচরণ 
করেন ও প্রকাশ্থে প্রচলিত হিন্দুধর্ষে অবিশ্বাস জ্ঞাপন করেন, অথচ নিজ নিজ 

গৃহ পরিবারে পুরোহিতগণকে দক্ষিণা দিয়ে প্রতিমাপূজার অনুষ্ঠান করতে দ্বিধা 
করেন না। রামমোহন ও তাঁর অনুবতিগণের মধ্যে এখানে স্পষ্টত পার্থকা 

করা হয়েছে। একথা স্থবিদ্দিত রামমোহন স্বয়ং প্রতিমাপূজা ও তৎসংক্রাস্ত 

আচাব-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন এবং সামাজিক ভাবেও এ-সকলে 
যোগ দ্দিতেন না। অন্তরঙ্গ বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিবারে অনুষ্ঠিত দুর্গা 

পূজার নিমন্তরণ-প্রতাখ্যানের নিদর্শনটিতো এ-সম্পর্কে বিখ্যাত হয়ে আছে।*১ 

অথচ বেদ-উপনিষদ্ প্রোক্ত ব্রদ্ষবাদ ও একেশ্বরবাদের ভাবধারায় নিষিক্ত হয়ে ' 

তিনি নিজেকে হিন্দু বলতে দ্বিধা করেন নি__এই উদার ব্রদ্ধবাদই ছিল তার 

নিকট হিন্দুধর্মের সারবস্ত । উল্লেখ্য যে, রামমোহন ও তার অস্তরঙ্গগোষ্ীভুক্ত 

অনেকের আচরণগত এই পার্থক্য তাদ্দের রক্ষণশীল প্রতিপক্ষগণেরও দৃষ্টি 

আকধণ করেছিল। ৭ কান্তিক ১২৩৮ ঝঙ্গান্্র (২২ অক্টোবর ১৮৩১) সংখা 

“সমাচার-দর্পণ”, “সমাচার-চক্দ্িক' পত্রিকা থেকে এই মর্মে যা উদ্ধার করেছন 

তা আলোচ্য প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য £ ইংরেজী ভালরূপে শিক্ষা করিলেই 

দৈবকর্ম, পিতৃকর্ম ত্যাগ করিতে হয় এমত নহে। যদি বল শ্ররামমোহন রায়ের 

সহিত ধহাবরদ্রিগের বিশেষ আত্মীয়তা আছে তাহার! তছুপদেশে উক্ত কর্মে ক্ষান্ত 

হইয়াছেন। ইহাও সত্য নহে কেনন] শ্রযুত কালীনাথ মুনসী তাহার পরমাত্মীয় 

এবং তাহার স্থাপিত ব্রঙ্গঘভাক্ন ইহার সর্বদা গমনাগমন আছে তথায় যে জ্ঞানো- 
পদেশ হয় তাহ! কি তিনি শ্রবণ করেন না! ফলত: তাহাতে বিলক্ষণ «মনোযোগ 

আছে। অথচ তাহার বাটিতে শ্রশ্বাঞছুর্গোত্মবাদি তাবৎ কর্ধ হইয়া থাকে এবং 

শ্রযৃত বাবু রাজকুষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু নবকৃষ্ণ সিংহ ও শরীয়ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ- 
দিগের সহিত কি রায়জীর আত্মীয়তা নাই। অপরঞ্চ শ্রনুত বাবু দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের সহিত রামমোহন রায়ের বিশেষ আত্মীয়তা আছে কিন্ত রাঁয়জী তাহার 

নিত্যকর্ম ব! কাম্যকর্ম কিছুই রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহ! কখনই পারিবেন 

না এ বাবুর বাড়ীতে ৬দুর্গোৎনব ও ৮শ্ামাপুজা ও ৬জগদ্ধাত্রীপূজ। ইত্যাদি 

তাবৎ কর্ম হইয়া থাকে ।”** দুই দলই লক্ষ্য করেছেন রামমোহন ও তার 
অধিকাংশ অন্ুবর্তীর মধ্যে জীবনচর্যার প্রভেদ। অবশ্য এর থেকে তাদের 
সমালোচন। নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। 
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ডিরোজিও-গোর্ঠী সম্পর্কে রামমোহনের মতামত স্পষ্টভাবে জানবার স্থযোগ 

"আমাদের নেই। এদের চিস্তা ও কার্যক্রম দীর্ঘকাল অন্শীলন করবার 

স্যোগ তিনি পান নি, কেন ন1 ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষকরূপে ডিরৌজিওর হিন্দু 

কলেজে যোগদান ও ১৮৩০-এ বামমোহনের ইংলগু-যাত্রা। তবে ঈশ্বরবিশ্বাস 

রামমোহনের জীবনে মুলমন্্স্বরূপ ছিল; তাই তার নিকট সন্দেহবাদ বা 
নাস্তিকতার তুল্য মহা অনর্থ আর কিছু ছিল না। যে প্রতিমাপূজাকে 

তিনি কোনও ক্রমেই সহ করতে পারতেন না, তাকেও তিনি অন্ততপক্ষে 

নাস্তিকতা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় মনে করতেন। এ বিষয়ে তার মনোভাব ছিল 
প্রায় মনীষী ফ্রান্সিস বেকনের মতই, যিনি বলেছিলেন, “[ 190 7870761 
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৪০ 0০ 721181021৩৪ সেই কারণে ইয়ং বেঙ্গল গোঠীভুক্ত অনেক 

তরুণের প্রতিভা তিনি স্বীকার করে নিলেও, তাদের কারও কারও প্রথম 

পর্বের ধর্মবিশ্বাসহীনতা৷ বা সর্বনন্তাপ্প্রবণতা যে তার চিত্তকে বাথিত করবে তা 

স্বাভাবিক । তবে ডিবোজিও ও তার শিষ্তমগ্ুলীর সঙ্গে কোনও কোনও ক্ষেত্রে 

রামমোহনের মতপার্থক্য থাকলেও তার প্রতি এদের যে সহানুভূতির সম্পূর্ণে 
অভাব ছিল না তার কিছু পরোক্ষ প্রমাণ আছে। যথাস্থানে তা বিবেচ্য । 

রামমোহন ও তার অন্থুবন্তিগণ সংক্রান্ত ডিবোজিওর বক্তবা পর্যালোচনা 
করলে দেখা যাবে এর কিছুটা সত্য ও কিছুটা রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীকে 

বুঝবার স্বাভাবিক অক্ষমতা প্রন্থত। রামমোহনের শিষ্যমগ্ডুলীর বিশেষত 

প্রপন্নকুমার ঠাকুরেব-বিঘোধিত আদর্শে ও আচরণে মিল নেই-এই অভিযোগের 

বিচারপ্রসঙ্গে অবশ্য একটু সতর্কতা আবশ্ঠক ৷ তখনকার হিন্দু যৌথ পারিবারিক 
ব্যবস্থায় গৃহের পৃজাপার্ধণসমূহ পরিবারভুক্ত কোনও বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে 

ইচ্ছান্থুমারে বন্ধ করে দেওয়া সর্বদা সহজ ছিল না। এতে অনেক সময় 

আইনগত বাধাও থাকত। ভিবোজিওশিষ্য বামগোপাল ঘোষের গ্রামের 

বাড়ীতে ছুর্গোৎসবাহুষ্টানে রামগোপাল রাঁজনারায়ণ বন্থ প্রমুখ বন্ধুবর্গকে নিয়ে 
যান। বাজনারায়ণের সাক্ষ্য অঙ্থপারে রামগোপাল ন্বয়ং বাড়ীর পৃজাহষ্ঠানে 
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যোগ দেন নি, কেবলমাত্র পূজাশেষে শাস্তিজল গ্রহণ করেছিলেন : কিন্ত তার 

পরিবারে পূজ1 যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তিনি তাতে বাধাঁও দেন নি ।৩৫ 

স্তরাং বিশ্বাস ও আদর্শের সঙ্গে সামাজিক আচরণের গরমিলের জন্য যে 

সর্দ1| রামমোহনশিশ্তরাই অপরাধী হতেন এমন কথা সম্ভবত সত্য নয়। তবে 

এটুকু স্বীকার করে নিয়েও অবশ্যই বলা চলে, রামমোহনের প্রতিভা ও 
ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে ধারা তার চতুর্দিকে সমবেত হয়েছিলেন, মনীষা, আদর্শনিষ্টা, 
চরিত্রবল, ত্যাগ, তিতিক্ষায় তাদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক মাছষ রামমোহন 

অপেক্ষা অনেক নিক্নভূমিতে বিচরণ করতেন । রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ- 

সংক্রান্ত প্রগতিশীল আদর্শের প্রতি তাদের যে আকর্ষণ ছিল না তা নয়__কিন্ত 

পরিপূর্ণভাবে তা অনুসরণ করতে হলে যে পরিমাণ ন্বার্থত্যাগের প্রয়োজন 
তা তাদের চরিত্রে ছিল ন1। সামাজিক প্রতিষ্ঠা, বিস্বোপার্জন, পাঁখিৰ স্থখভোগ, 

বিষয়সম্পত্তি, সব কিছু বজায় রেখে যে শক্তি ও সময় উদ্বৃত্ত থাকত, সেটুকুই 

মাত্র তারা দেশের ও সমাজের কলাণে ব্যয় করতে প্রস্তুত ছিলেন । এদের 

মধ্যে অনেকে রামমোহনের অসাধারণ মনীষার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে নাঁনা বৈষয়িক 

ও সাংসারিক ব্যাপারে পরামর্শের জন্যও তাঁর শরণাপন্ন হতেন। রামমোহনের 

মগ্ডলীভূক্ত সকলের আন্তরিকতা যে গভীর ছিল না তার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 
প্রমাণ_ রামমোহনের ইংলগুগমনের পর এদের প্রায় সকলেই ব্রাহ্মলমাজের সংশ্ব 

ত্যাগ করেন। মাত্র ছারকানাথ ঠাকুরের নিয়মিত অর্থসাহায্য ও দরিদ্র পণ্ডিত 

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিষ্ঠা পরবর্তী দশ বৎসর ( ১৮৩০-১৮৪০ ) ব্রান্ষপমাজকে 

প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোনও বকমে বাঁচিয়ে রেখেছিল । মহধি দেবেন্দ্রনাথ এর ভার 

গ্রহণ করবার পর উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে এই সংঘে নবজীবন 

সঞ্চার হয়। এমন কি, রামমোহনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও তার সর্ববিধ কল্যাণকর্মের 

সহায়ক ছারকানাথ ঠাকুর পর্যন্ত পুত্র দেবেজ্দ্রনাথের ব্রন্ষবিদ্ঠাচর্া ও ব্রাঙ্ষমমাজ 

নিয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করেননি । রামমোহন স্বয়ং তাঁর আদর্শের জন্য যথেষ্ট 

দুঃখ ও নির্যাতন বরণ করেছিলেন, আততায়ীর ভয়ে তাঁকে সন্ত্রস্ত থাকতে হত, 

ও শেষ জীবনে সম্পুর্ণ নিংসঙ্গ ও নিংস্ব অবস্থায় তাকে বিদেশে মৃত্যুবরণ করতে 
হয়। তাঁর বন্ধুরা অনেকেই ছুই নৌকায় পা দিয়ে চলতেন এবং বেগতিক 
দেখলেই বিপজ্জনক নৌকাটি পরিত্যাগ করে যেতেন। এঁদের সম্পর্কে 
ডিরোজিওর বিরূপ সমালোচনা যে অনেক পরিমাণে যথার্থ সে-বিষয়ে সন্দেহ 
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'নেই। ডিরোজিও স্বয়ং ছিলেন এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান। তার 

শিষ্যমণ্ডুলীর আদর্শবাদে কোনও ছিদ্র ছিল না। আদর্শের জন্য ত্যাগম্বীকারে 

ও সামাজিক লাঞ্চনাভোগে এব] কখনও পশ্চাৎপদ হননি, (যদিও এদের উপর 

সামাজিক উৎপীড়ন সাময়িক ছিল এবং উত্তরজীবনে এদের প্রায় সকলেই 
যথেষ্ট খাতি, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করোছলেন )। কিন্ত ডিবোজিও যেখানে 
4১9171196181 বলে বামমোহনের সমালোচনা করেছেন সেখানে তিনি 

বামমোহনের প্রতি স্থবিচার করেন নি বা করতে পারেন নি! এর কারণ ছুই 

মনীষীর নিজ নিজ অস্তঃগ্রকৃতির মধ্যে নিহিত। ডিরোঁজিওর মানস মুখ্যত 

বায়রণীয় বোমার্টিকতার প্রভাবে গঠিত--তার দার্শনিক যুক্তিবাদের মধ্যেও 
বুল পবিমাণে তাব বোমান্টিক মনোভাব প্রতিফলিত। তিনি যে তার 

স্বল্পপরিসর জীবনে রামমোহনের মত নাঁন। ভাষায় বিভিন্ন ধর্মমতের মূলানুসন্থান 
ও নানা ধর্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস অন্থশীলন করেছিলেন এমন প্রমাণ নেই। 

তিনি যে দর্শনচর্চা করতেন, তা সমসাময়িক ইউরোপীয় দর্শনের এক বিশেষ 

ধারা-বেকন, হিউম, কাণ্ট ও সহজ জ্ঞানবাদী বীড, ডুগান্ড, স্ট,য়ার্ট ও ব্রাউনের 

বচনায় যা প্রকাশিত। অপর পক্ষে রামমোহন যেমন একদিকে বেকন, লক্ 

নিউটন. ভোলতেয়ার, হিউম, বেস্থাম মিল প্রভৃতির দার্শনিক রচনায় রুতবিদ্ 

ছিলেন, তেমনি তার ভারতীয় দর্শন (উপনিষদ-বেদাস্ত-ন্যায়-মীমাংসা-তন্ত্র প্রভৃতি) 

'ও ইসলামীয় যুক্তিবাদী দর্শনে ছিল গভীর প্রবেশ । হিন্দুধর্ম ও দর্শন বিষয়ে 

ডিরোজিও ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ইহুদী, খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান শান্বেও তাঁর যে 
বিশেষ অধিকার ছিল এমন কোনও নিদর্শন পাওয়া যায়না । স্বাধীন চিস্তার 

পক্ষপাতী হলেও এবং স্বল্পপবিলর জীবনে ধর্ম নিয়ে বিশেষ মাথা না ঘামালেও 

'জন্স্ত্রে পাওয়] গ্রীষ্টধর্ম ঘে তিনি তাঁগ করেননি তার উল্লেখ পূর্বেই করাহয়েছে। 

আমাদের স্বাদেশিকতার প্রথম কবিরূপে তিনি নমশ্ত । আংলে ইত্ডিয়ান 

সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া সত্বেও তিনি তারতবর্কে শ্বদেশ জ্ঞান করে স্বীয় কাবো 

গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় দ্রিয়েছের। কিন্তু একথা বললে তাঁকে অসম্মান কর। 

হয় নাবা ইতিহাসকে লংঘন কর] হয় না, যে তার দেশভক্তিও অনেক পরিমাণে 

বায়রণীয় রোমার্টিক যনোৰৃত্তি প্রস্থত। ভারতবর্ধীয় জীবনচর্ধার অন্তর্নিহিত 
চিরস্তন মূলাবোধগুলির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবশত রামমোহন যে স্বাজাত্যবোধের 
অধিকারী হয়েছিলেন ডিরোজিও দেশভক্তি আস্তরিক হলেও তার মূল জাতীয় 
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সংস্কৃতির সেই গভীরে প্রবেশ কবেনি, তার মধ্যে উচ্ছটীঁসের ভাগ ছিল 
বেশী। তার ও তার শিষ্যগণের শাণিত যুক্তিবাদের আক্রমণের প্রায় একমাত্র 

লক্ষ্যস্থল ছিল হিন্দুধর্ম ও হিন্দসমাজ। রামমোহন তাঁর পাগ্ডিত্য, দেশপরিচয় 

ও স্ক্রু বিচারশক্তি দ্বারা হিন্দ ধর্ম ও সংস্কৃতির সারভাগকে গ্রহণ করে অর্বাচীন 

ংশকে বর্জন করেছিলেন ; কদাপি একথ] গোপন করেন নি যে হিন্দুধর্মের যা 

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা তারই উপর তিনিই স্বীয় জীবনচর্যাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বহু যত 

ও পরিশ্রম সহকারে তিনি দেখাবার প্রয়ান পেয়েছিলেন যে ধর্ম ও সংস্কৃতির 

অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া বিশ্বজনীন, প্রত্যেক নভাতার ইতিহাসে তা প্রতিফলিত । 

এই পর্যায়ের বিচারবুদ্ধি, শ্রদ্ধা ও সার্বভৌম দুষ্টিভঙ্গীর পরিচয় ভিরোজিও ও. 
প্রথম পর্বে তার শিষ্কাগণ দিতে পারেন নি। হিন্দুধর্মের বর্তমান অধপতিত 

রূপটিই তাদের নিকট ছিল এর সমগ্র রূপ; বর্তমানে প্রচলিত নান! বিরূত 

আচার ও কুসংস্কারের বাইরে হিন্দুসভ্যতায় যে মহৎ ও গ্রহণযোগা কিছু থাকতে 

পারে এমন ধারণা তাদের ছিল না। হিন্বুধর্মসংক্রান্ত সব কিছুই এই দৃষ্টিতে 

ছিল অশ্রদ্ধেয় ও বর্জনীয়_-দেশের ও সমাজের অধপতনের কারণ [। এই 

কারণেই ডিরোজিওর লেখনী থেকে এমন অদ্ভূত অভিযোগ নির্গত হয়েছিল 
যে রামমোহন যথেষ্ট প্রগতিশীল (1166781) হতে পারেন না, কেনন৷ তার 

তীর জীবনযাত্রা হিন্দুর মত! রামমোহনের পক্ষে এমন মত পোষণ করা কখনও 

সম্ভব ছিল না। তিনি সমাজের আমূল সংস্কার চেয়েছেন, কিন্তু গভীব 

অনুশীলন ও প্রতাক্ষ দেশপবিচয় হেতু নিজ সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি 

এমন একটি মমত্ববোধের অধিকারী হয়েছিলেন যে ডিরোজিওগোঠীর 

সর্বনস্তাৎ্কারী মনোভাব তাকে কোথাও স্পর্শ করেনি আমরা দেখেছি, 

তিনি বিশ্বান করতেন সমাজের অন্তঃস্থল থেকে সংস্কারের প্রেরণা জন্ম নিলে 

তবেই সেই প্রেরণা প্রস্থুত পরিবর্তন স্থায়ী হয়,_-সব প্রচলিত ব্যবস্থা এক মূহুর্তে 
চূর্ণ বা নস্যাৎ করলে এক শূন্যতার কৃষ্টি হয় মাত্র। অতীতের সঙ্গে আকন্মিক 
ছেদ্ের প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষের মত পরম্পরাগত এঁতিহা লালিত দেশে জনমানসে 

শেষ পর্ধস্ত শুভকর হয় না--এই ছিল এদেশের সামাজিক পরিবর্তনের প্রশ্নে তার 

দৃ্টিতঙ্গীর মর্ম। বহু বৎসর পূর্বে মহি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী আলোচনা 
প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তী ভূমিকান্বরূপ রামমোহন সম্পর্কে যে গভীর 
অস্তরূটিসম্পন্ন মন্তব্য করেছিলেন আজকের বিচাবেও তার হাথার্থা অস্বীকার 

1 
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করবার উপায় নেই £ “বাঁমমোহন বায় এমন অসাস্প্রদায়িক ও সার্বভৌমিক 
হইয়াও জাতীয় ভাব ত্যাগ করেন নাই ।-*.তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন ষে 

“স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে এবং সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে 

সতারূপে পাওয়া যায়' এবং আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া 

যেমন নিক্ষল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা 

তেমনি দারিপ্রোর চরম ছুর্গতি |” এ জায়গায়ও আবার “তিনি যদি কেবলমাত্র 

সার্বভৌমিক ধর্মতত্বের আলোচনা করিতেন, তাহার সঙ্গে সাজতত্বেব যোগ 
কোথায় তাহ! তলাইয়া না দেখিতেন, তবে তিনি জাতীয়ভাঁবে সার্বভৌমিক 
হইতে পারিতেন না। এবং এখানেই আবার ফরাসী এনসাইক্লোপিডিস্ট দের 

সঙ্গে তাহার পার্থক্য কারণ তাঁহাদের সার্বভৌমিকতা জাতীয় ইতিহাসের পথে 

ফোটে নাই। তাহার! সমাজ ধর্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ে বাক্তিতন্্রতাকে 

(]101170811909) অধিনায়ক করিয়াছিলেন । রামমোহন সেই বাক্তিতস্্ভার 

কর্তৃত্বের জন্য জাতীয় শাস্ত্রের একটা শাসনের প্রয়োজন অনুভব করিতেন । 

কিন্ত শান্রকে তিনি যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘষিয়া তবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী 

ছিলেন ।.-""*দেশকালের সঙ্গে, ইতিহামের সঙ্গে সঙ্ধন্ধবিচ্ছিন্ন সার্বজনীন ধর্ম বা 

সমাজ আকাশকুম্থম মাত্র; আবার যে ধর্মে বা সমাজে সার্জনীনতার দ্িকে 

লক্ষ নাই, তাহাঁও সংকীর্ণ বা প্রাণহীন 1” জাতীয় শাস্ত্রের সারভাগ বিশ্বের 

অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে সমম্থিত করে সবটুকুকে যুক্তিবিচারের দ্বারা পরিমাজিত 

করে গ্রহণ করবার মনোভাব বুঝবার মত অন্তঘূ্টি ও সহানুভূতি ডিরোজিওর 

ছিল না। তাই তার দৃষ্টিতে রামমোহন হাফ লিবারাল' | স্বীয় মনীষার প্রাখ্য 
সত্বেও ডিরোজিও রাঁমমোহনের প্রজ্ঞার গভীরতা বা দুরদৃষ্টির অধিকারী হননি । 

দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক পার্থকোর প্রশ্ন বাদ দিলে কিন্তু সমস্ত" রকম 
প্রগতিশীল প্রশ্নে রামমোহনের সঙ্গে ভিরোজিও ও তীর শিষ্যবর্গের সাধারণভাবে 

মতৈকা ছিল। ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ সংখা “ইশ্ডিয়া গেজেট, পত্রিকায় প্রকাশিত 

'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী পোষিতযে সব মতবাদের উল্লেখ পূর্বে কর! হয়েছে 

সেগুলিকে বিশ্রেষণ করলে ীড়ায়__! ১) প্রগতিশল সমাজসংস্কার (3০০1৪] 
16:607:00) (২) শিক্ষাবিস্তার (৪০০০৪ 0010, বিশেষত নারীজাতির মধ্যে 

শিক্ষার প্রসার (£5708]15 2০০৪0০2)) (৩) চিন্তার ও মতপ্রকাশের 

স্বাধীনতা (66607) 06 0000806৪100 6য015981015) ) (৪) আযভডাম 
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স্মিথ ব্যাখ্যাত অর্থনীতি সম্মত ব্যবসাক্ষেত্রে একচেটিয়৷ অধিকার €5000]5) 
বর্জন ও অবাধ বাণিজ্যের প্রচলন (£5০৭0100 0£ ৪06), (€ ) ভারতে 

উচুদরের ইউবোপীয়গণ কর্তৃক উপনিবেশস্থাপন (০০9191)1286101 0£ [0019 

05 11006111661) 70101062175 11010] 0065 02115550 আ/০.]]0 1627 

6০ 006 61616 ০৫ 006. ০০৪০৮) | এই আদর্শসমূহের সব কয়টিই 

বামমোহনের চিন্তায় ইতিপূর্বেই রূপ গ্রহণ করেছে। প্রগতিশল সমাজসংস্কার, 

শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা এবং নারীর 

সম্পত্তিতে অধিকার স্থাপন প্রভৃতি কাজে রামমোহন ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন । অর্থনীতিবিদ ভবতোধ দত্ত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, 

রামমোহনের অথনৈতিক চিন্তা সম্ভবত প্রভাবিত হয়েছিল সমকালীন তিন- 

জন মনীষীর দ্বারা, এ্যাভাম স্মিথ. রিকার্ডো ও মলথস ।"* অবাধ বাণিজ্যনীতির 
একজন প্রকাশ্য ও উৎসাহী সমর্থক ছিলেন রামমোহন ; আর ভারতে উন্নত- 

চরিত্র বিশিষ্ট ও ধনবান ইউরোপীয়দের (70110022175 016 01021800621 2170 

০819108]) উপনিবেশ স্থাপনের স্বপক্ষে প্রদত্ত তার অভিমত তো স্থবিদিত। 

তাই রামমোহনের চিন্তায় নিজেদের প্রগতিশীল আদর্শকে প্রতিফলিত দেখে 

ইয়ং বেঙ্গল গোষী বামমোহনের প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান হবেন এটাই 

স্বাভাবিক । অবশ্য এদের মধো কেউ বাক্তিগত ভাবে কোনও কোনও প্রশ্নে 

বামমোহনের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন এমন দৃষ্টান্তও আঁছে। যেমন ১২ 
ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ সংখা] “ইপ্ডিয়া গেজেট'-এ প্রকাশিত 401 006 009190128- 

0001 0৫ [10019 শীর্ষক এক নিবন্ধ এদের দলভুক্ত এক তরুণ ভারতে 

ইউরোপীয় উপনিবেশ বিস্তারের শোষণমুলক দিকটি চমৎকার ভাবে তুলে 

ধরেছিলেন ।৩* রামমোহন 'সৎ' ও বিত্তশালী ইউরোপীয়গণের উপনিবেশ 

স্থাপন প্রস্তাবের গঠনমূলক দ্দিকটির উপর এত বেশী জোর দিয়েছেন যে এর 
উল্লিখিত অমঙ্গলের সম্তাবনাপূর্ণ দিকটি তার দৃষ্টি তেমন ভাবে আকর্ষণ করে নি। 

কিস্ত এই মনোভাবকে ব্যতিক্রম বলা যায়। “ইয়ং বেঙ্গল” গোষ্ঠীর নিজন্ব 

মুখপত্র 78106107-এর ১৫ ফেব্রুয়াবী ১৮৩০ সংখ্যার উক্তি অন্থসারে (যা 
১৭ ফেব্রুরাঁরী ১৮৩০ সংখা 'ইও্ডিয়া গেজেট উদ্ধৃত করেছেন ও বর্তমান প্রবন্ধে 

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে) সাধারণভাবে উন্নত স্তরের ইউরোপীয়গণের 
ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন এদের অভিপ্রেত ছিল। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে 



'এদের কারও কারও সঙ্গে এই প্রশ্নে রামমোহনের দৃ্টভঙ্গীর পার্থক্য থাকলেও 

তার প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে এই তরুণদলের আটকায়নি। এই প্রসঙ্গে ডিরোজিও- 
শিষ্য রামতন্থ লাহিড়ীর নিকট সংগৃহীত একটি মনোরম কাহিনী নগেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় তাঁর রামমোহন জীবনীতে প্রকাশ করেছেন । ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে 

সতীদাহবিরোধী আইন পাশ হলে যখন রামমোহন ও সার সহযোগিবৃন্দ 
বেটিংক্কে প্রকাশ্টে অভিনন্দিত করেন সেই সময় একদিন বাঁমগোপাল ঘোষ, 

রসিককৃষ্ণ মলিক, দক্ষিণারঞ্চন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তৎকালীন হিন্দু কলেজের 

ছাত্রবুন্দ কলেজভবনে বসে তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছেন_ বেন্টিংককে প্রদত্ত অভিনন্দন- 

পত্রের ইংরেজি রচনা রামমোহন বায়ের কি আডাম সাহেবের ।২১ এই সময় 

তাদের শিক্ষক ডিরোজিও উপস্থিত হলেন ও সব কথা শুনে কৌতুকমিশ্রিত 
তিরস্কারের ভাষায় তীদ্দের বললেন “তোমর1 কি মানুষ না এই দেয়াল? 

নাবীহত্যারূপ এই ভীষণ প্রথা দেশ থেকে উঠে গেল কোথায় তোমরা আনন্দ 

করবে ন1] অভিনন্দনপত্রের ইংরেজি কার লেখনীপ্রস্থুত সেই বৃথ! তর্কে তোমরা 

মন্তঃ রামমোহন ইংরেজিতে কিরূপ স্ুপপ্তিত তা জানলে তোমর1] এঁ রচনা 

এডাম সাহেবের বলে কিছুতেই মনে করতেন1।**ৎ কাহিনীর উৎন উক্ত 

ছাত্রগণের সতীর্থ স্বয়ং ডিবোজিও-শিষ্য পৃতচরিত্র রাঁমতন্থ লাহিড়ী, স্থতবাং 
এরু সত্যতা সন্দেহাতীত। এর মধ্যে ডিরোজিও ও তার শিষ্যদলের বামমোহনের 

প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাবই বাক্ত হয়েছে। 

ইয়ং বেঙ্গল গোর্ীর ধার। প্রতিনিধিস্থানীয় তাদের কয়েকজনের বিভিন্ন 
সময়ের উক্তি ও জীবনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে বাযমোহনের 

প্রতি তাদের অরুত্রিম অন্থরাগের অপেক্ষারুত গভীর ও বিস্তারিত পরিচয় সহজেই 

পাওয়া যায়। বপিরুষ্ণ মলিক এদের মধ্যে সর্বাধিক প্রাজ্ঞ, স্থিতধী ও 

ও যুক্তিনিষ্ঠ বলে বিবেচিত হতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তানি ছিলেন 

ঝামযোহনের একান্ত অনুরাগী যদিও রামমোহনের সংস্পর্শে আনবার সৌভাগা 
তার হয়নি। রামমোহনের ম্বতার পর ৫ এপ্রিল ১৮৩৪ কলিকাতা! টাউন 
হলে যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে তিনি ছিলেন একমাত্র ভারতীয় বক্তা । 

বামমোহনের প্রতি শ্রন্ধা নিবেন করে এই উপলক্ষে তিনি বলেন £ 
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178 0102 58052 ০06 10010981710” | এরপর রমিককৃঞ্জ অগ্রসর হয়েছেন 

শিক্ষাবিদ্রূপে রামমোহনের মূল্যায়নে 2 44৯ 001100 আ10101) 0২910010010 
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৪0 10101) 17100090 0055 ০ (৪8081). | অত:পর রসিককুষ্চ এই 

দুখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে এমন একজন মনম্বী শিক্ষাবিদূকে রক্ষণশীল 
হিন্দুমমাজের চক্রান্ত হিন্দু কলেজের সংশ্রবে থাকতে দেয়নি_-তিনি এই 

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হতে পারত : “০৫ 96108 

10610 11) 00910 1550606 11) 10101) 106 51007010 109৮2 ০2617 10610 

05 1015 01£09660 ০০001750061) 176 85 [9:2৮ 1850 010 0011) 

৪1] 0062 509০৫ 10101) 165 ০01010 00061156 1786 00106. 1] ৪11006 
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[61706 1990 06610 02177010660 1015 02106৬01210 00110 10151) 108৮6 

80£56820 10217 105250165 ভ1)101) 10816001095 0075 3011 

£1621610 0617150 691015০0005.” 1 হিন্দু কলেজ-পরিচালক সমিতিতে 

রামমোহনের প্রবেশ নিষিদ্ধ করবার এক সুপরিকল্পিত রক্ষণশীল চক্রান্ত যে 

ক্রিয়াশীল ছিল তার সমসাময়িক প্রমাণ হিনাবে এই উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 

লক্ষণীয় যে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষসভায় রামমোহনের অনুপস্থিতি এই 
ঙ 

৪৪২ 



প্রতিভাশালী ডিবরোজিওশিষ্ের নিকট নিতান্ত ছুর্ভাগ্জনক মনে হয়েছে। 

সর্বশেষে রমিকরুষ্ণ বলছেন, ইস্ট ইত্তিয়া কোম্পানীর নৃতন সনদ যদিও অনেক 

দিক দিয়েই জঘন্য,_ভারতবামীর পক্ষে মঙ্গলজনক যা কিছু উৎকষ্ট শর্ত 

এতে সংযোজিত হয়েছে তা বামমোহনের একক ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফল 
(76 100 6০170818170 2190 009 1015 £01106 01166 আআ 71০ 1) ৪, 

56210 00689012 1180610060 01 [176 06990 0180563 11) 006 106৬ 

০1797106108 2100 1:2000620. 29 1০ ০1)91667 15...005 106 [0007%1- 

91019500860 10 50700210301 002 5000 01 027 00012051061) 72 

0 [0 [২8001000100] [২০5)।৯১ বরামমোহনের শ্থৃতিরক্ষার জন্য এই সভা 

যেসমিতি গঠন করেন তাঁর তিন জন ভারতীর সদস্যের অনাতম ছিলেন 

রসিকরুষ্ণ ও অপর ছু'জন রুস্তমজি কাওয়াসজি ও বিশ্বনাথ মতিলাল। কিন্তু 

কেবল বাক্যে নয়, আচরণে ও চিন্তাতেও যে বমিকরুষ্ণ রামমোহনকে অনুসরণ 

করতেন তারও স্পষ্ট নিদর্শন আছে। বমিককৃষ্চ কর্মজীবনে যুক্তিবাদী ও 

সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছিলেন যখন তিনি আদালতে জুবীর কর্তব্পালন- 
কালে প্রকাশ্যে গঙ্গাজল স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এই 

উপলক্ষে তিনি আদালতে ঘোষণা! করবেন, “[ ৫0 7806 061165 11) 0) 

3৪.01:601765$ ০৫ 076 03865” | এটি সম্ভবত ১৮৩৪ সালের ঘটন1। এর 

১৪1১৫ বৎসর পূর্বে রামমোহন বাঁয়েব জনৈক অশ্রবর্তা আদালতে সাক্ষাদানকালে 

অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন । জুলাই ১৮২০ সংখা! “এপিয়াটিক 
জানাল" এই ঘটনার বর্ণনায় লিখেছেন 2 2001110£ 0105 01556100 5100156 ০01 
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0780০052011) [7:081870 %5 006 9০০165 0 00915615” 1২ রূসিক- 

কষফ্ণও আদালতে এই 810016 2511008001ই দিয়েছিলেন । সাময়িক কাঁলের 

আলোড়নম্্রিকারী এই পূর্বদৃষ্াস্ত ষে তার সংস্কারমুক্ত মনকে প্রভাবিত করেছিল 

৪৪৩. 



উভয় ঘটনার পারম্পর্ধ ও সাদৃশ্য বিচার করলে সে বিষয়ে বড় সন্দেহ থাকে না। 

রসিককৃষ্ণের চিত্তে বামযোহনের আদর্শ স্পষ্টতর রূপে প্রতিফলিত হয়েছে তার 

ধর্মমতে । আদালতে প্রচলিত প্রথায় শপথ গ্রহণে তিনি অশ্বীকৃত হলে ২০ 

ডিসেম্বর ১৮৩৪ সংখ্যা 'ক্যালকাট। কুারিয়র'-এ মন্তব্য করা হয়, প্রচলিত শপথ 

গ্রহণে তার আপত্তির কারণ কোনও ধর্মেই তার আস্থা নেই। এর উত্তরে 

রসিকরুষ্ণ বিবৃতি দেন, এক ঈশ্বরে তিনি গভীর বিশ্বাসী ও ঈশ্বরের নিকট 

তার পবিত্র দায়িত্ব আছে এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন । নিজ্জ ধর্মমত কিছু 

বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করে তিনি একটি খসড়া রচনা করেছিলেন। তার 

স্বত্যুর পর “হিন্দু পেট্রিঘট? পত্রিকার তিন সংখ্যায় সেটি প্রকাশিত হয়।৪ এই 
নিবন্ধ প্রসঙ্গে উক্ত প্রতি সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় মন্তব্য মুদ্রিত হয়েছে তা৷ এই £ 
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38900 [0951]. 17191019871 0111015 216 006 [65015 0৫ 1015 €10001159 

2150 16506000109 00 00810 56818, 01068610061) 10085 101০1) 

192 1720 10 17761101010, 04 00119101176 ৪0 16850 17) 006 60100) 10 

10101) 01)6/ 216 70165677060, আ:০ 71062 আহ 061165€ 11) 1854 

2াঃণ 1855 ৪6 7301081) 10500600681] 0৫ 215 ০1155, ]) 

18০0 1১6 2.5 (08115 1618019170০ 0196 0001108100105 05 05158000219 

07 0£ 006 ০015 ০0£71)6090165 7811: আ1)61) 1)০ আ:০০ 006 

(75 70065 200 0065 56170100610 80155580215 21)01615 

11৪ ০৮৮০ ধারাবাহিক এই রচনাঁটি আগ্ঘোপাস্ত পাঠ করলে স্পট বোঝা 

যায় রনিকরুজ্ঞ তাঁর ধর্মান্ুশীলনে ও ধর্মবিশ্বাসে রামমোহনের দ্বারা বিশেষত 

রামমোহন রচিত “তুহ ফাৎ-উল্-ুওহাহিদিন-এর বাক্তবোর দ্বারা যথেষ্ট 
প্রভাবিত হয়েছিলেন । দেখা যায় তিনি বাময়োহনের মতই উদার সার্বভৌম 

একেশ্বরবাদে গভীর বিশ্বাসী । মানবসভ্যতাঁর ইতিহাসে ধর্মবিশ্বাসের অভিব্যক্তি 

সম্পর্কে তার সিদ্ধান্তগুলি এইরূপ £ (১) এক অদ্ভিতীয় ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাস 

মানুষের ধর্মজীবনের ভিত্তি; মানুষের এই বিশ্বাদ জন্মগত ও স্বাভাবিক এবং 

এই বিশ্বাসের ভূমিতে সব মানুষই সমান; (২) বিভিন্ন দেশে ও কালে 

বিশেষ বিশেষ ধর্মমতের ও ধর্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বিকাশধার! সমকালীন 

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল । পারিপার্থিকের 
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প্রভাবহেতু কালক্রমে সকল ধর্মেই বিশ্বজীনন আধাত্বিক সত্যের সঙ্গে প্রচুর 
কুসংস্কার ও হাশ্তকর অন্ধবিশ্বাসের খাদ মিশেছে। ধর্মের অন্তর্নিহিত মূল 
সত্যই গ্রহণীয়,_ আবর্জনার সামিল অন্ধ বিশ্বান ও যুক্তিহীন আচার সর্ধথা 

বর্জনীয় ; (৩) ধর্মকে বিশুদ্ধ ও কুসংস্কারমূক্ত করে অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন 

আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠা একমাত্র ব্যাপক লোকশিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব । 
ধর্মসংস্কার বা 16£011086001-এর এইটি একমাভ্র পথ। যুগে যুগে বরণীয় 

লোকশিক্ষক 3 ধর্মগুরুব1 ধর্মের এই বিশুদ্ধীকরণ বা সংস্কারের কাজে 

আত্মনিয়োগ করেছেন ; মানবজাতির এবাই শ্রেষ্ঠ হিতকারী ও পথপ্রদর্শক | 

এই প্রসঙ্গে দৃষ্টাস্তত্বরূপ উর্জিখিত মহামানবগণের মধ্যে আছেন, সোক্রাতেস, 
জবতুষ্্, কনফুযুসিয়াস, বুদ্ধ, ব্যাস, জনক, যীস্তত্রীষ্ট, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য ও 

বামমোহন রায় । বামমোহন সম্পর্কে এই প্রসঙ্গে রসিককৃষ্ণের উক্তি 2 “ঘ 

0৫ ০৬1) 08, 6০0০১, আ10) 1080 06152৬21110 2161:55- 198 

76156000017 010 2. 7২৪000001001) [২05 18000: 00 10001176006 1786 

11০ 0961060 0006 0:05 821052 0£ 0196 [711700 90101060155 2170 16059 

€0 630010866 00210) £:00) 0105 £058 11121111065 ড/10) 10101) & 

96169 66181)0121176 07015508000 1580 21500000660 1৮. | এই নিবন্ধ 

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়. লেখকের দৃষ্টিতে রামমোহন সোক্রাতেস_বুদ্ধ-বীশ্ুতীষ্ 
জরৎুষ্-মহম্মদ পর্যায়েরই একজন লোকহিতৈষী ধর্মগুরু, অনা্প্রদায়িক সার্বভৌম 

আধ্যাত্সিতকতার প্রবক্তা ও অসীম শ্রদ্ধার পাত্র। রমিককৃষ্কের অধাত্মদর্শনে 

বামমোহনের প্রেরণ! যে ক্রিয়াশীল “হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ প্রকাশিত তাঁর এই স্দীর্ঘ 

বিবৃতি পাঠ করলে সে বিষয়ে সংশয় থাকে ন]। 

তারাটাদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব সম্পর্কে বাগবাহুলা নিশ্রয়োজন। 

এব] হিন্মকলেজের ছাত্র, ইয়ং বেঙ্গল” গোর্গীভুক্ত, ভিরোজিও কর্তৃক অন্ুপ্রাণিড 

ও তাঁর অন্তরঙ্ষমণ্ডলীর অন্তর্গত। তারা্টাদ ছিলেন "ইয়ং বেঙ্গল দলের 

নেতৃস্থানীয় । তার নাম যুক্ত করে “ফ্রেণ্ড অব্ ইত্তিয়া” ঈষৎ বিদ্রপভরে এই নব্য 

গোঠীর নাম দিয়েছিলেন “চক্রবর্তী ফ্যাকৃশন” | তারাটাদের কর্মকাণ্ড বিবিধ ও 

বিচিত্র। তিনি ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত “সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা সভার 
(39০16 £07 075 4১০03151601) 0£ 360681 [000 150€5) স্থায়ী 

সভাপতি, “মেকানিক্স ইন্ট্িট্যুট'-এর কার্ধকরী সমিতির ৰিশিষ্ই সদস্য, 
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“বেঙ্গল ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোলাইটি'র অন্যতম সংগঠক, নব্াবঙ্গের মুখপত্র 96391 
976০0800:-এর প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যতম পরিচালক-081]1, পত্রিকার 

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, বাংল] সংস্কৃত, ইংরেজি, হিন্দুস্থানী ও ফাঁস ভাষায় 
স্থপপ্তিত, মন্ুসংহিতা্র সম্পাদক এবং এদেশে প্রগতিশীল বাজনীতিচর্চার 

অন্ততম পথপ্রদর্শক । অপবদিকে তারা্টাদ ছিলেন রামমোহনের পরমক্সেহভাজন 

শিহ্য । ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে ইনি ও চন্দ্রশেখর দেব রামমোহনের দুই হস্তম্বরূপ 

গণা হতে পারেন। এদেরই পরামরশক্রমে আভডামের ইউনিটারিয়ান 

উপাসনাগৃহে নিয়মিত যাওয়ার পরিবর্তে রামমোহন সাপ্তাহিক ব্রন্মোপাসনার 

নির্বাহহেতু এক নিজন্ব গৃহের ব্যবস্থা করেন ও ত্রান্ষপমাজ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের 

রূপ পায়, রামমোহন কর্তৃক ১২৩৫ বঙ্গাব্দে (১৮২৮ খ্ীষ্টাবে ) প্রতিষ্ঠিত 
ব্রাহ্মপমাজের প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন তারাটাদ চক্রবর্তী । ৬ ভাত্র 

১২৩৫ বঙ্গান্ে ( ২৩ আগষ্ট ১৮২৮ ) অনুষ্ঠিত ব্রাঙ্মমাজের প্রথম অধিবেশনে 

আচার্ধরূপে বামচন্দ্র বিগ্ভাবাগীশ যে উপদেশ দিয়েছিলেন তারা্টাদই তা 

ইংরেজিতে অন্থবাদ করেন। তার অন্বাদ মুদ্রিত করে রামমোহন 

ইউরোপীয় বন্ধুবর্গের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন ।৪* এই সকল ঘটন! রামমোহন 

ও ব্রাহ্মদমাজ সম্পর্কে তারাচাদের গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা শুচিত করে। 

চন্দ্রশেখর দেবের সঙ্গেও রামমোহনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। তিনিও প্রথম 

যুগে ব্রাঙ্ষমমাজে প্রদস্ত কিছু উপদেশাদির ইংরেজি অনুবাদ করেন। শেষ 

জীবনে “তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 0600110156061)085 0 

চ২৪010001)01) [২০ শীর্ষক ইংরেজি প্রবন্ধে তিনি তার গুরু রামমোহনের 

প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন |৪৬ 

কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীষ্ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। সঅন্তবত সেই 

কারণে বামমোহনেব প্রতি তার মনোভাব আলাদা করে বিশ্লেষণ করবার 

প্রয়োজন কোনও আধুনিক গবেষক অনুভব করেন নি। এট] ধরে নেওয়াই 

হ্বাভাবিক যে নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টানের পক্ষে রামমোহনের মত প্রচলিত শ্রীষ্টধর্- 

সমালোচকের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি পোষণ করা সম্ভব নয়। 

কিন্তু আঞ্চোপান্ত আলোচনা করলে যে চিত্র উদ্ঘাটিত হয় তা এই ধারণার 

সম্পূর্ণ বিপরীত। শ্রীষটধর্মাবলখী হিসাবে রামমোহনের সঙ্গে কষ্ণমোহনের 
শ্পষ্ট মতপার্থক্য ছিল। তা কোথাও তিনি গোপন করেন নি। রামমোহন 
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ঘে তার পাপ্ডিত্য, মনীষা! ও দূরদৃষ্টি সত্বেও হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেন নি, হিন্দুধর্মকে 

ংস্কারযোগ্য মনে করেছেন, বেদাস্তকে জীবনদর্শনবূপে গ্রহণ করেছেন ও 

প্রচলিত খ্রীষটধর্ম ও খ্রিস্টীয় মিশনারীগণের কার্ধাবলীর সমালোচন1 করেছেন-_-তা৷ 

কৃষ্ণমোহনকে পীড়া দিত। স্বসম্পাদিত ছ.0901057 পত্রিকায় এ জন্য তিনি 
রামমোহনকে সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। তার মতে হিন্দুধর্ধ এতই 

জঘন্য যে রামমোহনের মত প্রতিভাশালী বাক্তির পক্ষেও একে যুক্তিঙ্গত 

প্রতিপন্ন করা অসম্ভব (০ 1551] 5001) 15 006 15886 0£ 171001910 

08616 আ৪5 10000551916 ৪৮) 10 59 08160060 ৪1) 11001510702] 

10 50106 0£ 82]1 1015 2201105) 00 0850 8 ৮51] 06180019811 010 16) 

হিন্দুধর্মের কোনও সংস্কার সম্ভব নয়, দেশের ও জাতির মঙ্গলের জন্য চাই 
হিন্নুধর্মরূপ বৃক্ষটির সমূল উৎপাটন (13191701101500--0085 00061610015 705 

৪1160 ৪ ০0170100 06০ 01918660 1100 006 00105600106 ০00105**- 

262. 061501) ড0151)65 €0 170215696 0)5 [0001 1711)005 196 10005 

125 006 85 ৪6 006 10900 01 01015 0065. ৬৬1)116 10 231865 8০০এ 

80165 02101006706 2206০05 )। ৪&* রামমোহন এবং তার অচ্ছবতিদের 

মধ ক্চমোহন নিজগুরু ডিরোজিওর মতই তফাৎ করেছেন এবং শেষোক্তদের 

তাদের স্ববিরোধী আচরণের জন্য যথেষ্ট ভত্সনাও করেছেন। বাইবেলের 

শিক্ষা ও হিন্দুশান্ত্রের উপদেশকে একই ভূমিতে স্থাপন করবার জন্য তিনি 

রামমোহনকে ক্ষমা করেন নি।*৮ কিন্তু এসব কিছু আশ্চর্য নয়, একজন 

শ্বধর্মনিষ্ট শ্রীষ্টানের পক্ষে স্বাভাবিক | কিন্তু এরই পাশাপাশি লক্ষ্য করতে 

হবে, প্রথম থেকেই তিনি স্বয়ং দৃঢ় ও ছিধাহীন ভাবে রামমোহনের প্রতি তার 

শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ করে গিয়েছেন । প্রিভি কাউনসিল রক্ষণশীল হিন্দু 

নেতৃবৃন্দের সতীদাহ-উচ্ছেদ-আইন বিরোধী আবেদন অগ্রান্থ করলে এই 

উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করে ১০ নভেম্বর ১৮৩২ কলিকাতার জোড়াস্সাকোস্থ 

ব্রাহ্মদমাঁজভবনে ভারতীয় ও ইউরোপীয় নাগরিকবুন্দের এক সভার আয়োজন 

কর। হয়। সভায় সতীদাহ-বিরোধী সংগ্রামের সেনাপতি রামমোহনকে 

সতীদাহ-উচ্ছেদের উদ্দেশ্টে রুত তার অক্লান্ত পবিশ্রমের জন্য বিশেষ ভাবে 

ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। প্রস্তাব উখাপন করেন 
চন্দ্রশেখর দেব ও এর লমর্থনে দীর্ঘ ভাষণ দেন শ্যামলাল ঠাকুর ও কৃষষমোহন 

9৪9৭. 
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15 090000001৮4 সুম্পষ্ট ধর্মীয় মতপার্থক্য সত্বেও বামমোহন তরুণ 

রুষ্খমোহনের চিত্তকে কি পরিমাণ আলোড়িত করেছিলেন-_এই বিবৃতিতে তা 

প্রকাশিত। সম্ভবত বামমোহনের মগ্ডলীভুক্ত সমসাময়িকগণের মধ্যেও বেশী 

লোক তার সম্পর্কে এমন অকুঠ ও উচ্ছুসিত প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করেন নি। 

মুদুন্বভাব, বিনয়ী, শরিষ্টপ্ররুতি অথচ দৃঢ়চরিত্র শিবচন্দ্র দেব ডিরোজিওবর 
অতি প্রিয় এবং সম্ভবত সর্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্র ছিলেন, এবং 'নীতির 

উৎপত্তি” শীর্ষক তার রচিত ইংরেজি প্রবন্ধের জন্য ডিবোজিও তাকে স্বয়ং 

বিশেষ পুরস্কার দিয়েছিলেন (১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮২৯)।*১ ছাত্রাবস্থা 
থেকেই রামমোহনের সঙ্গে তার যোগাযোগ । তীর সংক্ষিপ্ত ইংরেজি আত্ম- 
জীবনীতে তিনি লিখেছেন, “৬/1)61) ] আ28 9000517)6 17) 00৩ 40) 

01858 ০0৫6 00৬ 175 1711700 0011655 01506: 00০ 06101) ০0 

10. 10:1২0210, 16511861005 01505510105 7615. 0871160 01 18061 

1015 £01081)0€ 7000 10 92720 ০00০ 0: 006 ০০011686, 006 16801 

01 10101) ৪5 00896 005 1210) 21) 00০ [711900 121161018 ৪5 

8০136 ৪150 [ 1980806 ৪ 961165৮5] 1]) 0785. 23090, 0: 10 00061 

01:03 ৪. [619 1ধ২ মনের এই অবস্থায় ১৮২৮ থেকে ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের 

মধ্যে তিনি কলিকাতায় রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মদমাজের অধিবেশনে নিয়মিত 
উপস্থিত থাকতেন, এবং উত্তরকালে (১৮৫০) বিধিপূর্বক ব্রাহ্মলমাজে 
যোগদান করেন। তীর দীর্ঘ জীবনে তিনি ব্রাহ্ম-আন্দৌলনের সবকটি পর্ধের 
সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। মহষি দেবেন্দ্রনাথ নিয়ন্ত্রিত আদি ব্রাঙ্গ- 

সমাজের তিনি সভ্য ছিলেন; পরে যখন কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতবর্ধীয় 



ব্রা্মলমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, ( ১৮৬৬) শিবচন্দ্র বিবেকের অনুপ্রেরণায় কেশবেব 

অনুগামী হন; শেষপর্যন্ত তাকে দেখ! যায় কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে তরুণ 

প্রগতিশীল ব্রাহ্মগণের বিদ্রোহের নায়করূপে । সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের (্রেতিষ্তিত 
১৮৭৮) তিনি অন্যতম স্থাপয়িতা, প্রথম সম্পাদক ও উত্তরকালীন সভাপতি । 

রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাঙ্মশমাজের সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা ম্মরণে 

রেখেই শ্রীমতী সোফিয়া ডবসন কলেট তার ইংরেজি রামমোহন-জীবনী 

প্রণয়নকালে এই আদি-পর্বের তথা সংগ্রহ করবার জন্য তার সঙ্গে পত্রবিনিময় 

করেছিলেন। এ বিষয়ে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্বের ৩১ জানুয়ারী ও ১০ এপ্রিল 

শ্রীমতী কলেটকে লিখিত ছু'খানি পত্রে তিনি রামমোহনকালীন ব্রাঙ্মদমাজের 

অধিবেশন সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন।** কর্মস্থল 
মেদিনীপুর ও জন্বস্থান কোন্নগরেও তিনি ব্রাহ্মপমাঁজ প্রতিষ্ঠা করেন৷ 
ডিরোজিওর শিক্ষা তার চিত্তকে উদ্ধদ্ধ করেছিল, দেখা যায় উত্তরকালে 
বামমোহনের জীবনদর্শনে সেই মুক্ত চিত্ত আশ্রয় পেয়েছে 

ডিবরেজিও-মগ্ুলীর অন্যতম উজ্জ্বল জোতিক প্ারীটাদ মিত্র (বাঙলা! 
সাহিত্যের ইতিহাসে টেকা ঠাকুররূপে পরিচিত ) গুরুর শিক্ষায় ও সাহচর্ধে 

উদ্ধদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হওয়া সত্বেও কখনও ধর্মবিশ্বাস হারান নি। তবে গুরু- 

প্রসাদে সর্বদা স্বাধীন 'বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভরশীল হবার যে শিক্ষা তিনি লাভ 

করেছিলেন--তার ফলে উত্তরকালে তার জীবনদর্শনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
লক্ষা করা যায়। প্রথম জীবনে প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতিমাপূজা ও লৌকিক 
আচারে তার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, কিন্ত কালক্রমে তিনি প্রতিমাপূজ! ত্যাগ করে 
ব্রাহ্মধর্ধ অবলম্বন করেন । এ বিষয়ে স্বরচিত 00 006 ৪০০] : 165 20016 
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বন্ধু ও বৈবাহিক শিবচন্দ্র দেবের মত ছাত্রাবস্থাস্ব বামমোহনের সঙ্গে তার 

যোগাযোগ হয়েছিল কি ন1 তা! জানবার উপায় নেই। কিন্ত উক্ত ভূমিকায় যে 
£ঠাচ৪ 01015 110 9815511770 800 06178811-র প্রসঙ্গ আছে তার এক 

উল্লেখযোগা অংশ যে রাঁমমোহন রায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সম্পার্দিত 

, অনূদিত শান্গ্রন্থ ও ব্যাখ্যানাদি এর পরোক্ষ গুমাণ প্যারীটাদের “ঘৎকিঞ্ি 
(১৮৬৫), 'অভেদী; (১৮৭১), আধাঁত্বিকা' (১৮৮০) প্রভৃতি গ্রস্থগুলির 

পৃষ্ঠায় পওয়া যাবে। “যৎকিঞ্চিৎ-এর প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে রামমোহন 

বচিত স্থুপবিচিত ব্রঙ্গলংগীতের গ্রথম দুই পঙ.ক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে ; 

ভাব সেই একে 

জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে | 

উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোভাগে স্থান পেয়েছে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 

সংস্কৃত ব্রদ্ধমংগাতের প্রথম পউংক্তি 'পরিপূর্ণমানন্দম্" 1৫৬ বষ্ঠট অধ্যায়ে বৃহদারণাক 

উপনিষদের একটি বচন ৪. ৩, ৩২) উদ্ধার করে তার যে বঙ্গাঙ্গবাদ যোজন 

কর হয়েছে তা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংকলিত 'ব্রাঙ্ষধর্ম: গ্রন্থ থেকে নেওয়া ১৭" 
এবং তার কিছু পরে উদ্ধত কেনোপনিষদের (১, ৪) বচনটির ক্ষেত্রেও 

তাই ।*৮ 'যতকিঞ্চিৎ, গ্রন্থের উপসংহারে প্যাখীচাদ ত্রান্ধধ্ সম্পর্কে তার ধারণ! 

এই ভাবে ব্যক্ত করেছেন: “এই . ধর্ম বিশ্ববাপক-স্বাতভাবিক,-_ শ্রেণীবদ্ধ 

হইতে পারে না। যদি কোন কারণবশাৎ ইহ] শ্রেণীবদ্ধ হয় তবে পরে স্বীয় 

স্বভাঁবজন্য এশ্বরিক ভাব ধারণাপূর্বক শ্রেণীনাশক ও সর্ববাপক অবশ্তই হইবে। 
দিবাকর পর্বতের পার্থে উদ্দিত হইলে সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না কিন্তু পরে কে 

ন1 দেখিতে পায়? আত্মার প্রকৃত ভাবেতেই এই ধর্মের প্রকাশ- ইহার গতি 

অদ্রত অথচ নিশ্চয়। প্রত্তরভেদী বারির ন্যায় ইহার কার্_আপনার আনৃকৃল্য 

আপনিই করে ও যেধর্ধ ঘিনিই অবলম্বন করুন তাহা শীপ্ব হউক বা বিলম্বে 

হউক, ইহকালে বা পরকালে হউক ইহার সোপান অবশ্তই হইবে । এ ধর্ম 
সমুদ্রত্বরূপ-_অন্য অন্য ভিন্ন ভিন্ন নদনদী হ্বরূপ যত ধর্ম আছে তাহা কালেতে 

এই ধর্মেতে বিলীন হইবে। এই ধর্মই নিত্যধর্ম__এইই সত্যধর্ম--এইই 
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্রাহ্মধর্ম।** এই প্রসঙ্গে প্যারীটাদের “গীতাঙ্কুর” (১৮৬১ ) শীর্ষক ব্রদ্মনংগীত 
পুস্তকখানিও বিবেচ্য । এটি প্রতিপদে রামমোহনের ব্রহ্ম সংগীত" (১৮২৮)-কে 

স্মরণ করিয়ে দেয়। ধর্মবিশ্বাসে ব্রাহ্ম হলেও ব্রাহ্মদমাজের অভ্যন্তরীণ মতসংঘর্ষে 

প্যারীটাদ কোনও ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। তার রচনাবলী স্পষ্ট সাক্ষ্য 
দেয়_আত্মাতে পরমাত্মার পূর্ণ উপলদ্ধিকেই তিনি সর্বদা আধ্যাত্মিক জীবনের 
চরমোথকর্ষ জ্ঞান কবেছেন । পরিণত বয়সে পরলোকচর্চা, থিয়সফি, যোগসাঁধন 

প্রভৃতি রহস্তময় আধ্যাত্মিক মার্গের প্রতি তাঁর আকর্ষণ দেখা! গেলেও তিনি 

কখনও একেশ্বরবাদ ও ব্রহ্গবাদে বিশ্বাস হারান নি_যেমন পবিণত বয়সে 

যথেই্ পরলোকচর্চা করেও শিশিরকুমার ঘোষ বৈষ্ঞবধর্মে দৃঢ় বিশ্বাস ও নিষ্টা 

অটুট রেখেছিলেন। বস্তত ডিরোজিওব অন্তপ্রেরণাৰ পরিপৃরকরূপে 
বামোহনের ভাবধাবাঁয় উত্তরণের আর এক উজ্জল দৃষ্টান্ত পারীচাদ মিত্র। 

শান্ত, সাত্বিকতার প্রতিমৃত্তি বামতন্ধ লাহিড়ী সম্পর্কে অধিক কিছু 

বলা বাহুলা। ইনি মনীষায় তার সমকালীন স্ুহৃদ্বর্গ ভিরোজিওর অল্যান্ত 

নেতৃস্কানীপ্ঘ শিষ্তদের সমকক্ষ না হলেও চবিত্রবলে, স্ত্যনিষ্ঠা় ও আধ্যাত্মিক 

ব্যান্ুলতায় ইয়ং বেঙ্গল” গোদর হবো সর্ধশ্রেষ্ঠ ছিলেন । অর্থহীন আচারের 

বিরুদ্ধে পিদ্রোহে, স্বভাবের মুগ্ুতা সত্বেও ইনি অগ্রণী । ব্রাঙ্গণসন্তান হয়েও 

ইনি ত্রাহ্মপর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং বরাদ্দের মধ্যে সর্বপ্রথম (১৮৫১ গ্রী্গাবে ) 

উপবীত ত্যাগ করেছিলেন ।৯* তাব সমকালীন ব্রাঙ্গসমাজে তথনও উপবীত 

বর্জনের পক্ষে ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রকাশ আন্দোলন আরস্ত হয়নি। 

রাম এবিষয়ে পথপ্রদর্শন করবার পরে ১৮৫৪ খ্ী্টান্জের ১ জানুয়ারী 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুবের উদ্যোগে গোবিটি(পলতা)র উদ্যানে অনুষ্ঠিত ত্রাহ্ম-সন্মিলনে 

ব্রাঙ্গণের উপবীত ত্যাগের প্রস্তাব আলোচিত ও সমধ্ধিত হয় এবং 

তৎকাঁপীন ব্রাঙ্মদমাজের অতাগ্রমরদলভূক্ত বাখালদাঁস হালদার উপবীত তাগ 

কবেও পিতার তৃষ্থির জন্য তা পুনরায় গ্রহণ করেন ।৬১ উপবীত বর্জনের 

আন্দোলন ব্রাহ্মঘমাঁজে প্রবল হয়ে ওঠে উনবিংশ শতকের ষাঠের দশক থেকে 

কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে। কিন্ত ব্রাঙ্ষপমাজে এ-বাপারে রাযতন্্ লাহিড়ীই 

পথপ্রদর্শক । যতদুর জান] যায় ব্রাহ্ষঘমাজে প্রথম যুগে প্রচলিত আধশাস্ত্রে 
'বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও প্রথম প্রতিবাদ করেন রামতন্থ । সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে 

'আলোচ্য। ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করলেও তিনি ব্রা্মদমাজের অভ্যন্তরীণ কলহ- 
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বিষাদ থেকে সর্বদা দূরে থেকেছেন। ডিরোজিও ও রামমোহনের মধ্যে এই 

অতি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বটি স্থনিশ্চিত ব্ূপেই আর এক যোগস্ুত্র। 

দক্ষিণারঞজন (বা দক্ষিণানন্দ ) মুখোপাধ্যায় ছিলেন ডিরোজিও-শিশ্ুগণের 

মধ্যে সম্ভবত সর্বাধিক দুঃসাহসী ও রোম্যান্টিক প্রকৃতির মানুষ । ডিরোজিওর 

প্রিক্স শিষ্য ও পারিবারিক মিত্র এবং ডেভিড হেয়ারের প্রীতি ও আস্থাভাজন 

এই যুবক তরুণ বয়সে কেবলমাত্র সমাজব্বস্থায় বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই ক্ষান্ত 

থাকেন নি; বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্রের বিধবা বাণী বসম্তকুমারীর সঙ্গে তাবু 

রোমাম্দ-এর পরিণতি্বরূপ উভয়ের নিভিল বিবাহ সে-যুগের স্থগ্রসিদ্ধ জন- 

চিত্ব-আলোড়নকারী ঘটন1। এই বিবাহ একাধারে বিধবাবিবাহ, নিউ 

বিবাহ ও সিভিল বিবাহ। তরুণ বয়স থেকেই তিনি রামমোহনের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বামমোহনের মৃত্যুর পর তার স্থতিরক্ষার্থ যে চাদ! 

সংগ্রহের ব্যবস্থা হয় সে-সংক্রাস্ত সমসাময়িক বিবরণে দেখ! যাচ্ছে দক্ষিণারঞ্জন 

পঞ্চাশ টাকা চাদ! দিয়েছেন ।৬১ক উত্তর জীবনে দক্ষিণারঞ্জন লক্ষৌপ্রবাসী 
হয়েছিলেন । তার ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাসের এক বিবরণ রেখে গিয়েছেন তার 

স্হৃদ রাঁজনারায়ণ বস্থ তাঁর “আত্মচরিত'-এ। বাজনারায়ণের সাক্ষ্য এই £ 

“দক্ষিণাবাবু ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রাক্মদমাজে যেমন 

কেবল উপনিষদ পাঠ ও সঙ্গীত হইত কেবল তাহাই হওয়া কর্তব্য মনে 

করিতেন। আমাদের কব্রাহ্মলমাজকে অহিন্দু জ্ঞান করিতেন - দক্ষিণারঞন 

উপনিষদ্কে এত মান্য করিতেন কিন্তু আমাদিগের ন্যায় বেদের প্রত্যাদেশে 

বিশ্বাস করিতেন না।"*"কিস্ত উপনিষদের প্রতি তাহার বিশেষ ভক্তি ছিল এবং 

উপনিষদই ব্রাহ্গলমাজের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হওয়া উচিত এমন মনে করিতেন। 

তাহাকে ওপনিষদিক ব্রাহ্ম বলিলে হয়। প্রণবের প্রতি আমাদের যেরূপ 

শ্রদ্ধা দক্ষিণাবাবুর সেইরূপ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি যখন সদর দেওয়ানী আদালতে 
ওকালতী করিতেন, তখন তাহার চাঁপরাসীদিগকে “€ অংকিত তকমা 

পরাইতেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতরাজোর 
ভাব.'..নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন, তখন মেই উপলক্ষে এক ঘোঁষণাঁপত্র বাহির 

করেন। যেদিন ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগর ও উপনগরে এ ঘোষণাপত্র 

উদ্ধঘোধষিত হয়, সেইদিন মহোৎসব হইয়াছিল। সেই উৎসবের দিনে 

ঘক্ষিণারগনবাবু ব্রাহ্ষদমাজ করিয়া মহারানীর প্রতি ঈশ্বরের শুভাশীর্বাদ প্রার্থন 
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করেন। উক্ত ক্রাঙ্মসমাঁজের কার্ধবৃত্বাস্ত ও উপাসনা! যে পুস্তকে ছাপ 

হইয়াছিল, সেই পুস্তকের একখণ্ড লক্ষৌয়ে অবস্থিতিকাঁলে আমাকে প্রদান 
করিয়াছিলেন 1৬ শেষোক্ত সংবাদটিতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেন না 
বিপাহীবিদ্রোহের প্রতি ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের মনোভাব 
অনুকূল ছিল না৷ এবং ইংরেজশাননকে এরা দেশের পক্ষে হিতকারী মনে 
করতেন । দক্ষিণারগ্চন এ-বিষয়ে ব্যতিক্রম নন। কিন্তু রামমোহনের ভাবধার! 

ভার চিত্তকে কি পরিমাণ অধিকার করেছিল, রাজনারায়ণের সাক্ষ্য সে- 

সম্পর্কে এক মূল্যবান দলিল। এর থেকে সম্ভবত এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় 
যে ১৮২৮-৩* এর মধো ছাত্রাবস্থায় রামমোহন স্থাপিত ব্রাহ্মলমাঁজের সঙ্ষে 

দক্ষিণারগুনেব সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল । 

তৎকালীন "ইয়ং বেঙ্গল গোঠীর নেতৃস্থানীর ডিরোজিওশিষ্য রামগোপাঁল 

ঘোষের সঙ্গে রামমোহনের প্রতাক্ষ সংশ্রব ছিল কিনা জানা যায় না, তবে 
একথা উল্লেখা, ১৮৩৪ শ্রীষ্টাব্ধে প্রতিষ্ঠিত রামমোহন-স্মৃতিরক্ষা! সমিতির পক্ষ থেকে 

ঘে চাদ1 সংগৃহীত হয়েছিল তার দাতৃগণের তালিকায় রামগোপালের নাম আছে, 

টাদার পরিমাণ ষোল টাকা ।৬১ তরুণ বয়স থেকে তিনি যে রামমোহনের 

প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এর দ্বারা তা স্চিত হচ্ছে । উত্তরকাঁলে দেখতে 
পাওয়া যায় রামমোহনের স্মতি যাতে উপযুক্ত ভাবে রক্ষিত হয় তার জন্য 

আন্দোলন উপস্থিত করেছে রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাদ মিত্র সম্পাদিত 

ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর মুখপত্র 91389] 595০086071৬8 এই পত্রিকার ১৬ 

জুলাই :৮৪৩ সংখ্যায় প্রসঙ্গত রামমোহন সম্পর্কে ষে প্রশক্তিবাক্য উচ্চারিত 
হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম সম্পাদক রামগোপালের মতামত অবশ্ই প্রতিফলিত £ 
[002 00015 আশ 16960 02 1015 [ 0২.8170100010018 ) 100611600191 

19009013, 1015 £661)67005 6361010175 101 006 6121181621010)61)6 01 006 

5801: 10011) 2100 001: 006 1001161591 21706110120101 04 1019 0071)075) 

0০ 100:6 স০ (31171 10 105000626 02 1019 50000510721) [০ 

8৫010 ৪001) 00.881)9 25 ভ্য111 19150 0051) 118 158096 60 70908661165. 

09০08101089 1196191 ৮1275 2150 0196 67280156880 1015 108170 ০1৪ 

1806 2011501950 1966 05 0005 060016 ৪৮ 19186, ০0108 239 

৫০০০০, 6০ 006 86050121505 01 006 266 17 1100 196 2001281560) 
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1)6 5 10901580001) 10) 201510106 1656০6 2100 €1861:80101 

118 দ:0819150, 2170 15 50111 12005070616 25006 26602006101 0015 

19100.--0106 00050 ৮8111810165 [65301090195 €0 1815 £680 আ01:00 25 

0100 761610 361300870-- 1৬ বামমোহন সম্পর্কে এই আগ্রহ ও শ্রন্থ। 

রামগোপাল আজীবন পোষণ করেছিলেন। ব্বামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রেভাঃ 
উইলিয়ম এাঁভামের লক্কে তীর অন্তরঙ্ পরিচয্ব ছিল এবং উভয়ের মধ্যে 

রামমোহন সম্পর্কে আলোচনা! হত। তাঁর বন্ধু চট্টগ্রামের ভেপুটি কালেক্ঈর 

গোবিন্দচন্্র ববাককে ২৪ নভেম্বর ১৮৩৯ তারিখে এক পত্রে রামগো1পা*ঈী 
লিখছেন £ 108৮6 1066] 15561৮50 710050 15666100100 ৬. £১091 

ড7]1)0 15 100৮৮ 11511)£ 21 0395195) ৮100 1015 1970115- [65200 102 

৪ [0101050 907655 76171091071 09101310105 2. 018120661015010 8101০16 

£010 1015 7610) 06161701176 0006 0133175660 500 181001501 

[২8100177010] [0 11000 0৪ 207015 0:19.1701551010017গ 08৬ 21161 

1, 151501779৮1» এ ব্াযাপাবে বামগোপাল সমমমর্শ না হলে এাছাম 

তাকে উক্ত বিবরণ পাঠাতেন না। বামমোহনের জীবনদর্শন যে রামগোপালের 

চিন্তকে কতদূর অন্ুপ্রাণিত করেছিল তার কিছু পরোক্ষ সাক্ষ্য আছে রাজনারায়ণ 
বহর রচনীয়। বাঁমগোপালের অন্যতম চরিত্রবৈশিষ্টা অকুতোভয়তা ও সর্ববিধ 

প্রচলিত-সংস্কারবিমুখতা। রাঙ্গনাবাএণ একবার দুর্গাপূজার সময় রামগোপালের 

স্গ্রাম বাঘাটিতে তার অতিথি হয়েছিপেন । তিনি লক্ষা করেছেন বাড়ীর পূজার 
কোনও অনুষ্ঠানে রামগোপাল যোগ দিলেন না একমাত্র সর্বশেষে শাস্টিজল গ্রহণ 

করা ছাড়া। তার পরই তারা রামগোপালের নিজস্ব স্টিমার “লোটাস 

আবোহণ করে জলপথে বঙ্গভ্রমণে বহির্গত হন। মহানন্দা নদীতে একস্থানে তার! 

অত্যন্ত খরন্নোতের মধ্যে পড়েন যা ঠেলে গ্টীমারের অগ্রনর হওয়! প্রায় অসম্ভব 

হল। সবাই রামগোপালকে ফিরে যাবার পরামর্শ দিলেন । উত্তরে রামগোপাল 

বলেন £ “ফিরিয়া যাওয়া আমাদের অভিধানে লেখেনা, শ্রমারের কলে সম্পূর্ণ 
জোর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে । তাহাতে বইল (১০167) ফাটিয়া! আমবা 

যদি আকাশে উড়িয়া যাই তাহাতে ক্ষতি কি'? অতঃপর বাজনারায়ণের 
ভাষায়, “'...ছ্টামার ম্বকীয় কলে সম্পূর্ণ জোর পাইয়া**-ঈশ্বরেচ্ছাত্ কোন প্রকারে 
পার হইল।"'*যেমন পার হইল অমনি রামগোপাল বাবু রামমোহন ব্ায়ের 
৬ 
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গান ধরিলেন ভিয় করিলে ধারে না থাকে অন্যের ভয়” কেবল “অন্যের' শব্দ 
পরিবর্তন করিয়া গান গাইতে লাগিলেন “ভয় করিলে ধারে না থাকে জলের 

তয়” ।”৬৭ দেখা যাচ্ছে পরম সংকটমুহূর্তে বামগোপালের চিত্তের ভয়শৃন্ততার 
প্রেরণ] রামমোহন বায়ের ব্রহ্মনংগীত। 

ডিরোজিওর শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হয়েও বা তাঁর সংস্পর্শে না এলেও 

সম্প্রসারিত অর্থে হিন্দ কলেজের পরবর্তা ছাত্রদের মধ্য যাদের ইয়ং বেঙ্গল 

গোঠীভূক্ত বলে গণা করা চলে সেই দলভুক্ত কিশোরীাদ মিত্র, রাজনারায়ণ 

বন্থ প্রভৃতি সম্পর্কে বাগবাহুলোর প্রয়োজন নেই। বামমোহনের অকুত্রিম 

অন্ুবাগী ও তার ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত কিশোরীচাদ, ব্রাঙ্ম-আন্দোলনের অন্যতম 

নায়ক ও স্বদেশী ভাবধারার অন্যতম জনক রাজনারায়ণ প্রমুখের কীন্তি 

স্থপরিচিত। “কালকাট1 রিভিউ? পত্রিকার চতুর্থ খণ্ডে (১৮৪৫ কিশোরীচাদ 

রামমোহন সম্পর্কে যে স্থদীর্ঘ নিবন্ধ' লিখেছিলেন তাঁর জীবনী অংশ ক্রটিহীন 
না হলেও মুল্যায়নভাগটি লেখকের নিজস্ব সিদ্ধান্ত হিলাবে প্রণিধানযোগ্য | 

এই অংশ থেকে কিছু উদ্ধার করে বর্তমান প্রসঙ্ষে ছেদ টানা যেতে পারে : 
“76 ৪3 ৪. 1001) ড1)052 £81105 ৪1)0 20615 01306] 1)910161 

011:0010151711065) 10015100196 2010166ণ0 2. 00101101016 [00181 12৮০- 

1150101) 210007705 1715 0010100510061 776 25 15 1720016 1001 0156 

0 01)956 01009 10110-01)6 01 00052 100 2765 761711)0 00০1 

856...10106 115 0 [২8100001001 1২05 23 000) 10062105117266 101) 

9175 0 006 00950 11009107100 20 50111100 06101005, 110 0106 

2.181915 0%6 01)19 00121)6%, [0 2001078065 01১6 ০00 00,010 00100210103 

0৫ 0090 £686 50019] ৪০এ [00198] 15011101010) 00:09081) ভ1)101 

5106 15 1007 51121001500 50615 10855108-72 161090 10 01681 

0106 ০2550 01 01085101510 8170. 01010:01521 50065016102 10101) 1790 

02560 0065 10107)108016 20080105 01 606 800017156 2790 006 

96০5 70675200010] 0৫6 002 700108000050817. 730 17206121780 

06016 06210) €1011819060)60, ৪00 10010 ৪1008. 00 ৫০ ৪185012108 

০৫ 002 11190, 132 জা৪5 61) 8150 ৮180 ০০১61) 006 2565 ০01 1218 

০০৪0১100618 0০ 006 10001850003 21911016189 0 0061 18 0101281 
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০0650 ৮0006 0005 15 50001176 **"" 1061) 0006 00111109708 ০0£ 

চ3010005625 190 1807 5201016 2 1068107161)0118 506002০15০0: 

(06 101980006101) 06 21] 00৪6 15 5010111705 21) 16116101900 01126 

12 ভ01:9101১, 81981] 06 110218650 1000. 006 001810010 0৫ 181501:8.০6 

80 10180058170. 500790101010-16818 69 109৮০ 210 0102 ৪194 20016 

06 0115 €0০ 800 115106 0090” 1৬৮ এর উপর মন্তব্য নিশ্রয়োজন । 

এই প্রসঙ্গে কিশোরীটাদের বক্তবা, _রামমোহনের ধর্মমত সর্ববিধ শাস্ত্রীয় 
ও সাশ্রদায়িক সংকীর্ত| থেকে মুক্ত এবং মানবকল্যাণসাধন ও বিশ্ব 

জনীনতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এর সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন 7,500101197- 
€0079775 অথবা ঈশ্বরবিশ্বাস ও লোকশ্রেয়সের সমন্থয়। অভিধাটি তাৎপর্ধপূর্ণ, | 

কেনন। ১৮৪৩ গ্রীষ্টান্বে কিশোরাটাদ স্বয়ং অগ্রণী হয়ে স্থাপন করেছিলেন [008 

010600101191700101010 ১০9০1 নামক সংস্থা । সে-প্রসঙ্গ যথাস্থানে । 

কোনও কোনও বিষয়ে দৃ্টিভঙ্গীর পার্থকা সত্বেও ডিরোজিওর প্রধান 
শিল্তমণ্ডলী ও সাধারণভাবে ইয়ং বেঙ্গল” গোঠীভুক্ত তরুণগণ যে রামমোহন 

সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে রামমোহনের ভাবাদর্শের 

দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, এঁতিহাসিক তথ্যের আহ্থপুবিক আলোচনায় 

তার কিছু আভাস পাওয়া গেল। দেখা যাচ্ছে “ইয়ং বেঙ্গল' গোঠীর 

প্রথম যুগে রামমোহনের প্রতি উচ্চারিত 'হাঁফ-লিবারাল' আখ্যা পাশ্চাত্য 

শিক্ষার মাদকতাপ্রস্ত সামফ্ধিক উচ্ছ্াসের বেশী আর কিছু নয়। এ বিষয়ে 
১২৯১ বঙ্গাব্বের “আধদর্শন” পত্রিকায় ডিরোজিওর অন্যতম প্রধান শিষ্য 

মনম্বী রাধানাথ শিকদারের জীবন আলোচনাপ্রসঙ্গে যে মন্তব্য করা হয়েছে 

তা! যথার্থ ঃ “ইংরাজি শিক্ষাপ্রভাবে হঠাঁৎ যুবকদলের চক্ষু ফুটিয়াছিল 
স্থতরাং তাহার] কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই ইহ ভিন্ন এত 

বাড়াবাড়ির প্ররুত কারণ আর কিছুই নহে” ।৬৯ একথাও মনে রাখতে হবে, 

হিন্দু কলেজে অধায়নকালে এই গোঠীভুক্ত অনেকেই ছিলেন অপরিণতবযন্ধ, 

কেউ কেউ তো বালকমান্র। তাদের গুরু ডিরোজিও স্বয়ং পূর্ণ যৌবনে 
উপনীত হবার পূর্বেই কালগত হন। তর্কাতীত মন্থিতা, সহৃদয়তা ও শ্বাভাবিক' 

শিক্ষা্দাননৈপুণ্যের পাশাপাশি তার মধ্যে যে খানিকট। বিদ্যার দস্ত ছিল সে 

সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন তার প্রিয় শিত্য ও তীর প্রতি অমীম শ্রদ্ধাবান বাধামাথ 
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এই আ্মসচেতন, তরুণ, বিদ্যাগব্ণ শিক্ষকের মুখনিংস্ত পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, 
সমাজতত্ব, থেকে আহরিত যুক্তিবাদ ও সংস্কারমুক্তির বার্তা যে তার তরুণ 

মেধাবী ছাত্রগণের মনকে সর্বতোভাবে অর্গলমুক্ত করবার সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক 
ভাবে ভারসামাচাত করবে তা স্বাভাবিক। দীর্ঘকাল অন্ধকারে বাস করবার 
পর হঠাৎ আলোর ঝলকানি চোখে প্রথমে ধাঁধা লাগায়। কিন্তু এই নিতাস্ত 
সাময়িক অব্যবস্থচিত্ততার পর্বে এদের কেউ কেউ যদ্দি রামমোহন সম্পর্কে 

কিছু বিরূপ মনোভাব পোষণ করেও থাকেন, সেই মানদণ্ডে এদের জীবনদর্শনের 

সামগ্রিক যূল্যায়ন করতে গেলে ভুল হবে। এই বিরূপতা তাদের জীবনে 

স্থায়ী হয়নি। আমর! দেখেছি এই তরুণগোষ্ঠীর মধ্যে তাবাঁচাদ চক্রবর্তী, 
চন্দ্রশেখর দেব, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি রামমোহনের জীদ্দশাতেই তার সঙ্গে যুক্ত ; 

অন্য গ্রধানদের মধ্ো প্রায় সকলেই উনবিংশ শতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশকে 

রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও তাঁর জীবনদর্শনে অন্থরন্ত। ভারসামাচ্যুতির 

আদিপর্ব কাটিয়ে এরা যখনই আত্মস্থ হতে চলেছেন তখন থেকেই প্রথম যুগের 
সম্ভাব্য বিরূপতা ক্রমশ অপসারিত হয়েছে ও উত্তরোত্তর তার স্থান নিয়েছে 

অনুরাগ ও শ্রদ্ধা । 

এই প্রসঙ্গে পূর্বোল্লিখিত একটি প্রচলিত মতের কিছু আলোচনা কবে 
নেওয়া যেতে পারে । ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্ধের নভেম্বর মাসে বাঁমমোহন যখন ভারত 

ত্যাগ করেন তখন এই ছাত্রগো্ঠী ছিলেন নিতাস্ত অগ্রাপ্তবমস্ক এবং তখন পর্যস্ত 

ভিরোজিওরই ছাত্র । সেই কারণে এদের উপর ভিরোজিওর প্রভাবের অতিবিক্ত 

রামমোহনের প্রভাব পড়বার কোনও সম্ভাবন! ছিল না, এ কথ! ইদানীং কালে 

খুব জোর দিয়েই বলেছেন ভঃ বমেশচন্দ্র মজুমদার ।*১ তিনি তার যুক্তির 

সমর্থনে আরও বলেছেন, তারাচাদ চক্রবর্তী ছাড়া এই গোষীর আর কারও 
সঙ্গে রামমোহনের যে পরিচয় বা যোগাযোগ ছিল এমন প্রমাণও নেই। এর 
উত্তরে যা বল! যেতে পারে সংক্ষেপে তা এই £ তারা্টাদ চক্রবর্তা ছাড়া 

ভিরোজিও শিহ্যমগ্ডলীর আর কারও সঙ্গে রামমোহনের যোগাযোগ ছিল ন1 

ভঃ মজুমদারের এই অনুমান তথ্যের দিক থেকে ঠিক নয় তা আমর! দেখেছি। 
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চন্দ্রশেথর দেব তারা্টাদের মতই রামমোহনের পরিচিত এবং ব্রাহ্মমমাজ 

স্থাপনে তার সহযোগী ছিলেন ; শিবচন্দ্র দেব ব্রাহ্মপয়াজের মাধ্যমে ১৮২৮-৩০এর 

মধো রামমোহনের সংস্পর্শে এসেছিলেন । অনাদের সঙ্গে বামমোহনের প্রত্যক্ষ 

যোগাযোগের কোঁনও সমকালীন সাক্ষা পাওয়া যাঁয় না বটে, কিন্তু তার 

সম্ভাবনার কথা একেবারে ব'দ দেওয়াও চলেনা, কেন না দেখা যায় বামমোহনের 

জীবদশীতেই ঈঞচমোহন বন্দ্যোপাধায় প্রমূখ কেউ কেউ তাক প্রকাশ্ত সভাতে 

সতীদ্বাহ নিবাবণেব জন্য অভিনন্দন জানাতে 'অগ্রমর হয়েছেন। এ কথা 

মনে রাখা উচিত এইট তথাকথিত অপ্রাপ্তবয়স্ক তকুণগণ ডিবোজিওর নিকট্ট 

পাশ্চাত্য সাহিতা-দর্শন-ইতিভান প্রভৃতির পাঠ সার্থকভাবেই নিতে পেরেছিলেন 

১৮২৬-৩১-এন মধ্যে ডঃ মজুমদার উল্লিখিত এ একই বনসে। গ্রহণ করবার 

ক্ষমতা কোনও অভানই সেশ্গেত্রে দেখা যায় না। ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ 

পরস্ত বামমোহনের বাঙলা, ইংবেজি ও সংস্কৃত গ্রন্থ গুলি একেরু পর এক 

প্রকাশিত ভরে কাযেমী শ্বার্থ ও পুচলিত সংস্কারের জগৎকে বিপর্যস্ত করে 

তুলেছে । ইত্ডিয়া গেজেট উদ্চত পারেনন-এর উক্তি অন্রশারে ডিবোজিও 

অগ্রপ্রাণিত রংবেঙ্গল' গোঞগার চিন্তায় ঘে বেশিগ্কাগুলি পরিস্ফুট, আমরা 

দেখেছি বাখমোহণেন চিন্তা পূর্ব হতেই সেই সব লক্গণমণ্তিত। এই পরিস্থিতিতে 

এই মেপাবী »স্কারমুক্ত তপ্ণগোষ্ঠী যদি ক্রমশ বামগোহনের মনীষা, ও 

কগকাণ্ডের প্রতি আই ন| হতেন তাহলে সেটাই আশ্চষের বিষয় হত। 

সমকাঁশীন সাক্ষা-প্রমাণ বিবেচনা] করে দেখা যাচ্ছে সাময়িক বিরূপতার 

উচ্ছান কাটিয়ে বাঁমমোহনের জীবদ্থশাতেই 'ইয়ংবেদল-প্রধাণদের অনেকে 

( যেমন, তাবা্টাদ, চন্দ্রশেখর, শিবচন্দ্র, বঞ্চমোহন, বলিকরুঙ্ক প্রভৃতি ) 

বামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়েছেন এবং এই শ্রদ্ধা উত্তরকালে 

আরও গভীর হযেছে । ডিবরোজিওর শিক্ষার প্রভাবেই এদেবু চিত্ত সর্বপ্রথম 

উদ্ছদ্ধ হয়েছিল একথা অবশ্য স্বীকাধ; কিন্ত প্রায় একই সময়ে বামমোহনের 

ব্যক্তিত্ব এবং চিন্তাও যে লেই লব প্রক্ষুটিত মানসকে গভীব ভাবে আকর্ষণ 
করেছিল সমকালীন সাক্ষ্যপ্রমাণ বিচার করলে এতে কোনও সন্দেহ থাকে নাঃ 

দু:খের বিষয় ড: মজুমদার উক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণগুলিকে বিন] আলোচনায় এড়িয়ে 

গিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আব একটি কথ! শ্রদ্ধের এতিহাসিক বিবেচনা করেন 

নি। বয়সের বা সময়ের ব্যবধান ভাবশিষ্য হবার পথে কোনও বাধা নক; 
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এর জন্ত সর্বদা গুরুশিষ্তের বাক্তিগত সাহচর্য, এমন কি সমকালীনতা না 

থাকলেও কিছু এসে যায় না। বামমোহন উপনিষদ্-বেদান্তের শিক্ষ] বা গ্রীষ্টের 

নীতি-উপদেশ মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন এমন সিদ্ধান্তের তাৎ্পর্ধ নিশ্চয় এই 

নয় যে তিনি উপনিষদের খধিবুন্দ, খ্ীষ্ট বা শংকর-রামানুজের সমবয়স্ক বা 

সমকালীন ছিলেন। সাম্প্রতিক কাঁলে যদি কেউ নিজেকে প্লেটে।, শংকর ব৷ 

মাকসের ভাবশিষ্য বলে চিহ্িত করেন । এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই ) তাহলে 

নিশ্চয় বোঝাবে না যে তিনি উক্ত মনীষীদের সমকালীন বা ব্যক্তিগতভাবে 

তাদের অন্তরক্র ! ভিধোজিও-শিষ্গণের কেউ বা বামমোহনের সংস্পর্শে 

এসেছিলেন ও তীর চিন্তা ও কর্ণ স্থির বৈশিষ্ট্য ও প্রগতিশীলতা উপলদি করবার 

উপযুক্ত মানসিক পরিণতি অল্পবয়সেই অর্জন করেছিলেন ; আবার কারও কারও 

বা তার সঙ্গলাভের সৌভাগ্য ঘটেনি__কিস্ত তার ভাবধার1 তাদের চিত্তকে 
কালক্রমে অধিকার করেছ ও জীবনকে অনেকাংশে তনুযার়ী নিয়ন্ত্রিত করেছে। 

বন্ভত ইতিহাসের নির্ভুল সাক্ষা এই, যে এদের জগৎ ও রামমোহনের জগৎ 

পথক ও পবম্পরবিচ্ছিন্ন ছুই স্বতন্ত্র পৃথিবী নয়; প্রগতির ছুই ধার1 এখানে 

পরম্পরের পরিপূরকরূপে সম্পূর্ণ মিলেমিশে গিয়েছে। 

উক্ত ছুই ধারার একটিকে “বিফর্মেশন” বা সংস্কার এবং অপরটিকে “বেনেশাস, 

ব৷ চিত্তের নবজাগৃতি আখা! দিষে এগুলিকে পৃথক কল্পন| করলেও এঁতিহাঁসিক 

সত্যের অপলাপ হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে বাঁমমোহনের চিন্তাবিশ্লেষণ 

প্রঙ্ষে আমরা দেখেছি তার মনন ইউরোপীয় ইতিহাসে আধুনিক 

পর্বভুক্ত 'রেনেশাস' ও “রিফর্ষেশন? প্রস্থত চিন্তার উভয় ধারাতেই নিষ্ণাত। 
কিন্ত ছুটি শ্লোত পরম্পর্বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ব নয়। বেনেশানের মধ্য দিয়ে মানুষের 

স্বাধীন বিচারবুদ্ধির জর ঘোষিত হল, ক্রমশ জীবনের সর্বস্তরের সমস্ত প্রশ্ন ও 

সমশ্তাকে বাক্তিগত পরীক্ষা-নিবীক্ষার মাধামে বিশ্লেষণ করে সতাসত্য নির্ণয়ের 

আকাজ্ষ। জন্মাল। এই সর্বাত্মক ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব মানুষের ব্যক্তিজীবন 

ছাঁড়াও, রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্য সর্বক্ষেত্রে তার সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। ধর্মজগতে 

এবই ফলশ্রুতি “রিফর্মেশন' বা ধ্মসংস্কার আন্দোলন যা ইউরোপের ইতিহাসে 

শুধু ধর্মে নয়, রাষ্ট্রে, সমাজে ও অর্থনীতিতে পর্যন্ত যুগান্তর এনেছে। উদ্দদ্ধ 

চিত্তই প্রচলিত ব্যবস্থার সংস্কার ও কামনেমী স্বার্থের অবসান কামনা করে। 

হুতরাং 'রেনেশীস” ও 'রিফর্মেশন' পরম্পর অতি গৃঢ়দন্বদ্ব_একটিকে বাদ দিয়ে 
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'অপরটিকে কল্পনা করা যায় না। “রেনেশাস' প্রস্থত যুগোপযোগী নৃতন চিন্তা 
রামমোহন-মানসকে উদ্ব,ন্ধ না! করলে ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রগতিশীল 

সর্বাত্মক সংস্কারপরিকল্পন! পোঁধণ কর] তার পক্ষে সম্ভব হত না। “রেনেশাস' 

ও 'রিফর্ষেশন” উভয়ের দ্বারাই তিনি প্রভাবিত। আর ডিরোজিও? স্বল্লায়ু 

এই মনীষীর জীবনে কি আমরা শুধু 'রেনেশা স'-চিন্তার একটি বিছাৎঝলকই 
নিরীক্ষণ করব? তীর প্রিয় ছাত্র বাধানাথ শিকদার কিন্ত ম্বরচিত সংক্ষিপ্ণ 

ইংবেজি আত্মজীবনীতে অন্ত কথ! বলছেন £হ “০ 0 10 006 01006 08 

1166) 81201050 11)10000618015 79101600101 006 16017080018 9% 

[73019) 1715 10100109615 06800 00050 ৪56 16 ৪. 00806৩1 ০৫. 

16:৪৮. 1*২ দেখা যাচ্ছে ভিরোজিওর মনেও ব্যাপক সংস্কার-পরিকল্পনা 

ছিল ; অকালে মৃত্যু না ঘটলে হয়ত তা৷ রূপায়িত করবার জন্য তিনি তৎপর 
হতেন। এক্ষেত্রেও উদ্বোধিত চিত্ত (রেনেশাস) ও সংস্কার-পরিকল্পনা 
( রিফর্সেশন ) যুগনদ্ধ। স্থতরাং রামমোহন ও ডিরোজিও প্রবত্তিত নৃতন 
চিন্তার ছুটি ধারার একটিকে 'রিফর্মেশন” ও অন্যটিকে 'রেনেশ স' ছাপ দিয়ে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কল্পনা করবার পক্ষে কোনও যুক্তি নেই । 

পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ ছাড়াও, এক খণাত্মক ভূমিতে আলোচা 
দুই গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা! সমপর্ধায়ের ছিল। সেটি হল রক্ষণশীল সমাজ কর্তৃক 
নিন্দা ও নির্যাতন। অবশ্য এখানে “গোষ্ঠী শষটির প্রয়োগ সম্পর্কে একটু 

সতর্কতার প্রয়োজন আছে। রামমোহন প্রায় আজীবন নির্যাতন ও নিপীড়ন 
সহা করেছেন কিস্ত কলিকাতায় যে মণ্ডলী তাঁর চারদ্দিকে গড়ে উঠেছিল--তার 
অন্তভুক্ত রামমোহনের বন্ধুবা পরিচিতবর্গকে (ছু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া ) 

সামাজিক বা অন্যবিধ নির্যাতন প্রায় স্পর্শ করেনি বলা চলে। দ্বারকানাথ 

ঠাকুর, প্রসঙ্গকুমার ঠাকুর, কালীনাথ মুক্পী বা অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 
সমসাময়িক হি্দুসমাজে তাদের মর্ধাদা হারান নি। তার] অত্যন্ত সাবধানী 
ছিলেন এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তি যাতে বজায় থাকে, সেজন্য স্বগৃহে পৃজাপার্বণের 
অহুষ্ঠানাদি বজায় রেখেছিলেন। এই জন্যই রক্ষণশীল পত্রিকা 'লমাচান্- 

চক্জ্িকা' রামযোহনের তুলনায় তাদের প্রতি অপেক্ষাকৃত লহিষুণ মনোভাবের 
পরিচয় দেন। অপর পক্ষে রামমোহন বাল্য গৃহ হতে বিতাড়িত, উত্তরকালে 
জননী ও অন্যান্ত আত্ীয়ম্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত ও সর্বধর্মের রক্ষণঈগীল 
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প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক নিন্দিত ও নিপীড়িত। গোড়া মুসলমান সমাজ তাকে. 
হত্যার চেষ্টা করেন, শ্রীষ্টীয় বিরুদ্ধপক্ষ তাদের মুদ্রাযস্ত্রে তার গ্রন্থাদি মুদ্রণ মিষিদ্ধ 
করেন, রক্ষণশীল হিনুসমাজ তার নিন্দাকুৎসায় পঞ্চমুখ হন, আদালতে তাঁর 

ওতার জোত্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের নামে মামল! উপস্থিত করে বহুবার তাকে 

বিপদগ্রস্ত করবার চেষ্টা করেন ও সতীদাহ-উচ্ছেদ আইন পাশ হবার পর তার 
প্রাণনাশের সুপরিকল্পিত প্রয়াপ করেন। মামলাগুলি সবই ব্যর্থ হয়, কিন্ত 

বাধাপ্রসাদের বিরুদ্ধে আনীত তহবিল তছরুপের অভিযোগটি রামমোহনকে 

এতই মর্মাহত করেছিল যে তার গুরুতর ্থাস্থাভঙ্গ হয়। একই কারণে দুশ্চিন্তায় 

ও মনোবেদনায় রামমোহনের পত্বী বাধাপ্রসাদদের জননীর মৃত্যু ঘটে। 

আদালতের নথিপত্রে এ-সবের সাক্ষ্য আছে ।"৩ গুপ্ত আততামীর ভয়ে 
তাকে কতখানি স্বন্ত্স্ত হয়ে বাস করতে হত তার একটি বিস্তারিত বর্ণনা 
দিয়েছেন ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ সংখ্যা জন বূল' পত্রিকা ।"* লক্ষ্য করবার 

বিষয় রামমোহনকে এই শক্রতা মাত্র যে তার দেশীয় বা ধর্মীয় বিরোধী পক্ষ 
থেকে সহ্ করতে হয়েছিল তা নয়, ইংরেজ রাজপুরুষগণের মধ্যে একটি 
প্রভাবশালী গোষীও এই বিরুদ্ধ মনোভাবের ও চক্রান্তের অংশীদার ছিলেন ; 

বর্ধমানরাজের সঙ্গে রাধাগ্রসাদ রায়ের মামলা প্রসঙ্গে ক্তানীয় শ্বেতা্ষ 

রাজপুকুষগণের একাংশের এই মনোভাব অতি ম্পষ্টভাবেই প্রতিফলিত ।** 

ব্যাপারটি এতদূর গড়িয়েছিল যে জেম্স ইয়ং জেরেমি বেস্থামকে লিখিত তার 
৩* সেপ্টেম্বর ১৮২৮ তারিখের পত্রে এ বিষয়ে তীব্র মন্তব্য করতে বাধ্য 

হয়েছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর ২৩ এপ্রিল ১৮৩৪ তারিখে লর্ড উইলিয়ম 
বেট্টিংক্কে লিখিত এক পত্রে তিনি উক্ত মস্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন ।”» 
ইংবেজ শাসকসম্প্রদায়ের একাংশের এই বামমোহন-বিরোঁধী মনোভাবের 

উৎপত্তি অবশ্যই ১৮০৯ খ্রীষ্টান ভাগলপুরের কলেক্টর সার ফ্রেডেরিক 

হ্বামিলটনের সঙ্গে রামমোহনের সংঘর্ষের ঘটনা থেকে ।"৭ ইংরেজ রাজপুরুষের 
সম্মুখে দুর্ধিনীত “নেটিভ' কর্তৃক প্রদশিত অপরিসীম ওদ্ধত্য এ রা ক্ষমা কবেন নি। 

রামমোহন-দ্বেষী রক্ষপশীল হিন্দু মনোভাবের চরম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় 
হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাকাঁলে “অধ্যক্ষ সভা" বা 8০৪: ০ 12176000:৪ থেকে 

হিক্ু প্রধানগণের আপত্তিহেতু রামমৌহনকে বর্জনের ঘটনায়। হ্বিখ্যাত 
হাইভ ইস্ট -পত্রাৰলীতে এই বিরোধী মনোভাব স্পষ্ট প্রতিফলিত । এর তীব্র 
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সমালোচনা করেন রসিককৃষ্চ মল্লিক ১৮৩৪-এ কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 

রামমোহনের প্রথম ম্মৃতিসভায় ভাষণদানপ্রসঙ্গে, তার উল্লেখ পূর্বেই কর! 
হয়েছে । ১৫ অক্টোবর ১৮৩১ (৩০ আশ্বিন ১২৩৮ বঙ্গাব ) সংখ্যা সমাচার- 

দর্পণ-এ রক্ষণশীল মনোভাবসম্পন্ন জনৈক হিন্দু এ বিষয়ে উল্লাস প্রকাশ করে 
এবংবিধ পত্র লিখেছেন £ “তাহার [রামমোহন রায়ের) আচার ব্যবহার 

হিন্দু ধারামত নহে ইহাঁও ব্যক্ত হইল। তখৎকালাবধি রামমোহন রায় হিন্দুদের 

ত্জা হইলেন ইহাবে! এক প্রমাণ লিখি । অনেকের ম্বরণ থাকিবে যে পূর্বে 
চিফ জুষ্টিম সর এড বার্ড হাইড-ইস্ট, সাহেব যখন হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন 

তখন নগরস্থ প্রায় সমস্ত ভাগবান্ত লোক উক্ত সাহেবের অন্ররোধে এবং দেশের 

মঙ্গল বোধে অনেক অনেক টাক] চান্দা দিলেন ইহাতে হাইড, ইস্ট, সাহেব 

তু হইয়া কলেজের নিয়ম করিয়াছিলেন তাহাতে এতদ্দেশীয় মহাশয়দেব মধ্যে 

উপযুক্ত পাত্র বিবেচন1 করিয়া এ পাঠশালার কর্মাধ্ক্ষ নিখুক্ত করিলেন তন্মধ্যে 

রামমোহন বায় গ্রহ হইলে না যেহেতু তাবৎ হিন্দুর মত নহে; দ্বিতীয় প্রমাণ 

রামমোহন রায় হিন্দুদের সমাজে গ্রাহ হওয়া দূরে থাকুক তীাহাব সহিত 
সহবাস ছিল এই অপরাধে একজন অতিমান্ত লোকের সন্তান বিদ্বান এবং 

অনেক ধনদানে বিপক্ষণ সক্ষম তিনিও তথ্পদে নিযুক্ত হইতে পারিলেন না 

তাহাকে তদপদাভিধিক্ত করণাশয়ে নদর দেওয়ানী জজ মেং হেবি'টন সাহেব 

বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহাঁও রক্ষা হইল না1”*৮ এর উপর মন্তব্য 

নিশ্রায়োজন। এদেশ থেকে ইলগ্ডে পালিস্মেও রামমোহনের নিষ্কৃতি ছিল না। 

৩ নভেখর ১৮৩২ সংখ্যা 'সমাচার-দর্পণ-সংবাদ দিচ্ছেণ, গুজব রটেছে, রামমোহন 

ইংলগ্ডে কোনও ইংরেজ বমণীকে বিবাহ করবার উদ্যোগ করেছেন।"* অতি 

সাধু উদ্দেশ্েই এই গুজব ছড়ান হয়েছিল সন্দেহ নেই ' ১৪ ফেব্রুয়াবী ১৮৩১ 

সংখ্যা 'গব্ণমেন্ট, গেজেট? অনুসারে বক্ষণণাল পত্রিক। “সমাচার চক্ডিকা'ব এক 

লেখক ইংলগু-প্রবামে রামমোহনের সহচর ভূত্যগণের নামগোত্র সম্পর্কে প্রশ্ন 

তুলেছিলেন ।”* এক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে ছিল খুবই মহত্-রাযমমোহনকে 

কোনও ভাবে জাতিভ্রষ্ট প্রমাণ করা। বস্তত দেশ ও মুমাজ সেবার মুল্যস্বরূপ 

রামমোহনকে আমৃত্যু এদের আক্রমণ ও নির্যাতন সহ করতে হয়েছিল। শুধু 

তিনি নন, তার ছু একজন বন্ধু এবং শুভার্থার ভাগ্যেও এই নির্যাতন জুটেছিল। 
“সমাচার-দর্পণ'-এর পূর্বোদ্ধত পত্রাংশটিতে দেখা যায় রামমোহনের সঙ্গে সঙ্গে 

৪৩৪ 



ভার এক অন্তরঙ্গ হুহদ্দেরও হিন্দু কলেজের অধাক্ষদভায় প্রবেশ নিবিচ্ধ 

হয়েছিল । পরে ১৮৩২ গ্র্াকে ধামমোহন-বন্থু উইনিয্ম এযাভামকে হিন্কু 

কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করবার প্রস্তাব উঠলে রক্ষণশীল দলের নেতা! বাধাকান্ত 
দ্বেব প্রবল আপত্তি জানিয়ে হোব্েস হেম্যান উইলসনকে লেখেন (১৯ 

জানুয়ায়ী, ১৮৩২) 2 ০ [05 0816, 1 59197806 00056 006 05012198120 
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০৮ 2100 193015 21 00701081191” 1৮১ ঞ্যাডামের লর্বিধ যোগাতাসত্বেও 

এই আপত্তির ফলে হিন্দু কলেজে তাব চাকবি হয়নি । পঞ্চম অধায়ে প্রমাণ 

সহ উল্লেখ কর! হয়েছে কি তাবে বরামকমল সেন চাপ স্যত্টি করে রামমোহনের 

অন্গামী পণ্ডিত বামচন্দ্র বিষ্যাবাগীশকে সতীদাহ সংব্ক্ষপেব পক্ষে স্বাক্ষর করতে 

বাধা করেছিলেন । পরে বিদ্যাবাগীশ নিজের সাময়িক দূর্বলতা কাটিয়ে আবার 

বামমোহনের সঙ্গে মিলিত হন। এই 'অপরাধে' উত্তরকালে বামকমল সেনেরই 

প্রভাবে সংস্কত কলেজ থেকে তিনি কর্ণচাত হয়েছিলেন । প্রবল সংগ্রামের 

দ্বারা নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করে তিনি পুনবাম্ব কর্ে প্রতিষ্ঠিত হন।৮২ 
সমসামস্িক সাক্ষ্যপ্রমাঁণ বিশ্লেষণ করলে দেখা! যায় ডিরোজিও এবং 

স্থলবিশেষে তত্প্রভাবিত “ইয়ং বেঙ্গল" গোঁঠীর বিকদ্ধে একই রক্ষণশীল চক্র 

সমানভাবেই সন্ত্রিয় | :এদেরই চেষ্টায় ডিরোঁজি ওকে হিন্দু কলেজ থেকে বাধা 

হয়ে পদতাগ করতে হয়, নতুবা তাকে বরখাস্ত হবার অপমান সম্থ করতে 

হৃত। ২৩ এপ্রিল ১৮৩১ তারিখে অন্রষ্িত হিন্দু কলেজ অধ্যক্ষনমিতির এক 

অধিবেশনে ডিরোজিওকে বিতাঁভনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল । আমাদের 

সৌভাগাক্রমে অধাপক স্তশোভনচন্্র সরকার হিন্দু কলেজের পুরাতন 

কার্ধবিবহধণীর পাুলিপি থেকে উদ্ধার করে এই কলঙ্বময় দিবসে অন্ত 

সভার বিবরণ “প্রেণিভেন্সী কলেজ পত্রিকা'ব ৪১তম খণ্ডে প্রকাশ করেছেন ।”* 

সৈখানে দেখা যায়, সেদিনকার অধিবেশনে ভিরোজিওকে কলেজ থেকে 

বিতাড়নেব জন্য দৃপ্রতিজ্ঞ ছিলেন রক্ষণশীল গোষ্ঠীর তিন নায়ক, রাধাকান্ধ 

দেব, বামকমল সেন ও বাধামাধব বন্দোপাধ্যায়। এবা . একবাক্যে মত- 

প্রকাশ করেন যে. তরুণ ছাব্রগণের শিক্ষক হবার পক্ষে ডিরোদিও অত্যস্ত 

অযোগ্য ব্যক্তি (6 %€/ 1000:00 05:3010. €0 0৩ €0058050 জা] 
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5০ 2090901010॥ 0৫ 5০008) ) এবং হিন্ুকলেজেব শিক্ষকপদ থেকে তার 

অপসারণ একান্ত স্বাবশ্যক | অধিকন্ত এরা এক স্মারকলিপি দাখিল করেন যার 

মধ্যে প্রয়োজন হলে ডিরোজিও প্রভাবিত মেধাবী ছাত্রগণকে কলেজ থেকে 

বিতাড়ন ও সভাসযিতিতে তাদের যোগদানের উপর নিষেধাজ্ঞা জাবির 

প্রস্তাবও ছিল। তবে সম্ভবত ডিরোজিও-বিতাড়ন-ব্যাপারে সাফলালাভ করায় 

তারা এই নিয়ে আর গীড়াগীড়ি করেন নি। ম্মারকলিপির অস্তভূক্তি আর 
দু'একটি তথ্যের প্রতিও অধ্যাপক সরকাণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । 
এতে আশংক1 প্রকাশ কর! হয়েছে, কলেজের পাঠক্রমে পাশ্চাতা শিক্ষার কিছু 

বাড়াবাড়ি হচ্ছে (নিয়মাবলী ১৩, ১৪, ১৬1: ডেভিড হেয়ারের প্রতি একটি 

প্রচ্ছন্ন আক্রোশের আভাসও এতে পাওস্া! যাচ্ছে । এদের প্ররোচনায় 

ডিরোজিওকে আত্মপক্ষ সমর্থনের স্থযোগ দিতেও সভ। ন্বীকৃত হয়নি । হেয়ার 

এবং উইলশন ভিবোজিওর গুণমুগ্ধ হলেও নিরপেক্ষ থাকেন। এখানে বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য. সেদিনের অধিবেশনে একমাত্র সভ্য ঘিনি সাহম ও সততার সঙ্গে 

প্রথম থেকে ডিরোজিওকে সমর্থন করেছিলেন ও নিরাকভাবে তার অপসারণের 
বিরুদ্ধে মত্প্রকাশ করেছিলেন, তিনি বামমোহন-হৃহদ প্রকৃষ্ণ সিংহ । প্রসন্নকুমার 

ঠাকুর ডিরোজিওকে নির্দোষ ঘোষণ! করেছিলেন এবং তার অপসারণ আবশ্ঠক 

(6০৪35৫7য) মনে করেন নি, কিন্ত কলেজ-পবিচালনের স্থবিধার জন্ত তিনি 

সরে গেলে ভাল হয় (6%/50160):) এই মর্মে মধ্যপন্থী মনোভাব প্রকাশ 

করেছিলেন। তাঁর উদারতার সঙ্ষে সতর্কতার এই সংমিশ্রণটুকু নিঃসন্দেকে 
আমাদের মনকে কিঞ্চিৎ পীড়িত করে; তবু রক্ষণশীল ধর্মসভাপন্থীদের সঙ্গে 
এক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য লক্ষণীয়! উত্তর কালে ডিরোজিওর 
প্রধান শিষ্যদের মধ্যেও কেউ কেউ অনুরূপভাবে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতিগণের 

আক্রাশের শিকার হন। রসিককৃ্ণ মল্লিক ও কৃষ্চয়োহন বন্দোপাধ্যায় 

কলেজ ত্যাগের পর ডেভিড হেয়ারের পটলডাঙ্গ। স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত 

হয়েছিলেন। ডিবোজিওর এই ছুই শিল্কের মনীষা ও যোগাতা৷ সম্পর্কে কোনও 

বিতর্ক ছিল না। কিন্ত এরা সনাতনপস্থী নন ও আচারনিষ্ঠ নন, এই দাড়াল 
এদের অপরাধ । সুতরাং রাধাকান্ত দেব ২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১-এ হুমকি দিয়ে 

ডেভিভ হেয়ারকে পত্র লিখলেন £ “] 00178 500. 20180019256 109220 
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700119,71*8 অসহায় হেয়ার এঁদের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কে উচ্চ 

খারণা পোষণ করা সত্বেও এদের রক্ষা করতে পারলেন না। বরসিককৃষ্ণ ও 

কৃষ্ণমোহনের চাকরী গেল । 

কর্মজীবনে এই বকম নির্যাতন ভোগ করা ছাড়াও “ইয়ং বেঙ্গল” গোঠীভুক্ত 
'তরুণগণকে আত্মীয়স্বজন ও সমাজের বিরূপতা সহা করতে হয়েছিল। 

কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় চিরতরে ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় লাময়িকভাবে 
পৃঁহ থেকে বিতাঁড়িত হয়েছিলেন ; রসিককৃষ্ণ মল্লিককে আত্মীয়স্বজনের হাতে 
যথেষ্ট নিগ্রহ সহ করতে হয়; রামগোপাল ঘোষ এক সময় সামাজিকভাবে 

স্বগ্রামবাসীদের ছারা বঙ্জিত হয়েছিলেন। তা ছাড়া রক্ষণণীল সাময়িক 

পত্রগুলির বিরূপ ও অশালীন আক্রমণ তো ছিলই । 

এই তথাগুলি মনে রাখলে রামমোহন, ডিবরোজিও ও ডিরোজিও প্রভাবিত 

তরুণগোষ্ঠীর মধো অভিজ্ঞতার রাজ্যে একটি সমভূমি সহজেই আবিষ্কার করা৷ 
'যাবে। একই শক্রর আক্রমণে ধারা নিপীড়িত, পরম্পরের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গী 
কিছু পার্থকাসত্বেও নিজেদের মধ্যে একটি আত্মীয়তার স্থত্র খুঁজে. পেতে তাদের 

অন্থবিধা বা বিলম্ব হয় না। রামমোহন সম্পর্কে রসিককৃষ্ণ বা কঞ্চমোহনের 

ঘে প্রশস্তি পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে তাঁর মধ্যে এই আত্মীয়তার স্থর শোনা যায়। 

অবশ্ঠ এইটুকু মনে রাখা প্রয়োজন ব্যক্তিগত ভাবে এই রক্ষণশীল গোষ্ঠীর 
'বামমোহন-নির্যাতন যত হিংস্র ও দীর্ঘস্থায়ী ছিল, ভিরোজিও বা নব্যবঙ্গগণের 
ক্ষেত্রে তা হবার উপায় ছিল না; কেননা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার হেতু শিক্ষিত 

অন্প্রদায়ের মানসিকতায় অতি ভ্রত পরিবর্তন ঘটছিল। তাই উনবিংশ 
শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকেই “ইয়ং বেগল' দলভুক্ত প্রতিভাশালী যুবকগণ 

জাতীয় জীবনের নান! ক্ষেত্রে স্বমহিমায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে স্ক্ষষ 
হয়েছিলেন ও তাদের চরিত্র, কর্মদক্ষতা ও মনীষা সাধারণের প্রশংসা অর্জন 

করেছিল। বক্ষণশীল সমাজের নিন্দা কুৎসা এক্ষেত্রে ক্রমশ নিস্তেজ ও নিক্ষল, 
হয়ে যায়। 

রামমোহন, ডিরোজিও ও নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর বিকছ্ধে হিনুমমাজপতিগণেত, 
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যে নীতি আগাগোড়া এমন তীব্রভাবে সক্রিয্ন ছিল তাঁর সমর্থনে দু'একটি 

কণম্বর সাম্প্রতিক গবেষণাক্ষেত্রে শোনা গেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর স্ৃচন! 

পরলোকগত এঁতিহাঁনিক যোগেশচন্দ্র বাগলের রচনায় । হিন্দুকলেজ থেকে 

ডিরোজিওর অপসারণ সংক্রান্ত ঘটনাবলীতে রাধাকাস্ত দেবের ভূমিকা প্রসঙ্গে 
তিনি মস্তবা করেছিলেন : “রাধাকাস্ত পরাচীনপন্থী হিন্দুগণের মুখপাত্র হইয়া 
কলেজরক্ষাঁয় অগ্রসর হইলেন। এই বাপাবে শিক্ষক ভিরোজিওকে আহতি 

দেওয়1! হুইল।-.-বাধাকান্ত প্রতিষ্ঠানটিকেই বড় করিয়া! দেখিয়াছিলেন এবং 

দেখিয়াছিলেন বলিয়াই হিন্দ কলেজ আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল ।”*« 

রামমোহন-বন্ধু এাডামকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করবার প্রশ্নে 

বাধাকান্তর আপত্তি সম্পর্কেও যৌগেশচন্দ্রের একই সিদ্ধান্ত : “কোন পার্দবি বা 

অজ্ঞাতকুলশীল ইংরেজ যাহাতে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত না হয় সেদিকে 

রাঁধাকান্ত দেবের তীক্ষ দৃষ্টি ছিল।”* রাধাকান্ত কতক রসিককঞ্চ মলিক ও 

কুষ্ণধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে 00165855 অভিযোগে চাকরী থেকে উচ্ছ্ো 

করবার ব্যাপারে সে-গ্রসক্ষ উল্লেখ করেও তিনি বিশেষ কোনও মন্তব্য করেন নি 

সম্ভবত অপর ছুটি দিদ্ধান্ত ব্যক্ত করবার পর তা৷ বাহুল্য মনে করেই ! বাঁধাকাস্ত 
দেব যে প্রাচীনপন্থী ছিলেন এ কথাও তিনি সরাসরি অন্বীকার করেছেন এবং 

মিজ সিদ্ধান্তের সমর্থনে বাধাকান্ত দেবের স্থৃতিসভায় প্রদত্ত কুষ্মোহন 
বন্দোপাধ্যায়ের ভাষণ উদ্ধত করেছেন।”* ইদানীং উনবিংশ শতাব্দীর 

নবজাগৃতির ইতিহাসে রাধাকাস্তর ভূমিকাকে ধার! পুনমূল্যায়ন করতে অগ্রসর 
হয়েছেন, তাদের মধ্যে ডঃ ডেভিড কফ্৮৮ ও অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের"» 

সিদ্ধান্ত অনেকটা অনুরূপ। ডঃ কফের যুক্তিগুলির বিস্তারিত আলোচন! 

নিশ্রয়োজন, কেননা সেগুলি যোগেশচন্দ্রের আলোচনার পুনরাবৃত্তি মাত্র । 

তথ্যের ক্ষেত্রেও তিনি কোনও নূতন কথা বলেন নি। ভবতোষ দত্ত তথ্যনিষ্ঠ; 
তিনি রাধাকান্তের জনহিতকর কাধসমূছের সযত্ব ও নিপুণ আলোচনা! করেছেন। 

কিন্তু হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিও বিতাড়নের ব্যাপারে বাধাঁকান্তের ভূমিকা 
সম্পর্কে তাকে যোগেশচন্দ্রেব প্রতিধ্বনি করতেই শুনি : “এ ক্ষেত্রেও বাধাকাস্তকে 
দেখি সমাজনেতারূপে ৷ সমাজে যে-ভাবে তিনি প্রাণ নঞ্চার করতে চেয়েছিলেন 

তাতে বাধা ঘটে সবটাই চোরাবালিতে হারিয়ে যেত। ডিরোজিওকে 'না 

সুরিয়ে উপায় ছিলল1।” এই, যুক্তির সম্পূর্ণ তাৎপধধ নস্তবত শ্রদ্ধেয় নিবন্ধকার 
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অনুধাবন কবেন নি। এ প্রশ্ন অনিবাধভাবেই ওঠে, ঘে সমাঁজব্যবন্থা। বৃক্ষার জন্ত 
ভিরোজিওর মত প্রতিভাশালী শিক্ষক ও মনীষীকে বিদর্জন দিতে হয়, তা কি 
আদৌ সংরক্ষণের যোগ্য? যুক্তিটিকে শেষ পর্বস্ত সম্প্রসারিত করলে বলতে 
হয় রক্ষণণল চক্র যতগুলি অনুচিত কাজ করেছিলেন-_-যেমন, হিন্দু কলেজ 
অধাক্ষসভায় রামমোহনের প্রবেশে বাধাদান, রামমোহনের নামে নিন্দা কুৎসা 

রটানো, এমন কি তার প্রাণনাশের চেষ্টা, ডিরোজিও ও তার ছাত্রগণ 
সম্পর্কে নানাবিধ অসত্য ও অর্থনত্য প্রচার, গ্যাভামের মত মনম্থী 
শিক্ষাবিদের হিন্দু কলেজের অধ্যাপকপদে যোগদানে আপত্তি, রসিকক্ষ- 

ধঞ্চমোহনকে শিক্ষকপদ্দ থেকে অপসারণ, এর সবকটিই দেশের ও সমাজের 

স্থিতাবস্থা রক্ষা করবার জন্য প্রয়োজন ছিল, তা! না হলে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার 
সবটাই “চোরাবালিতে হারিয়ে যেত'। ন্বাধীন মত ও বিশ্বাস পোষণের 
মূলাম্বরূপ মানবসভাতার ইতিহাসে বিভিন্ন দেশে ও কালে বনু আদর্শনিষ্ঠ 

মনীষা কঠোর নিধাতন বরণ করেছেন, প্রাণপর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। এদের 

ত্যাগ, তিতিক্ষা৷ ও ছুঃখবরণের মধা দিয়েই নিঃসন্দেহে সভ্যতার অগ্রগতি 
সম্ভব হয়েছে । উপরের যুক্তি অন্ুরণ করে এদের নির্যাতনকাঁরীরাও বলতে 
পারতেন এবং বলেও এসেছেন যে রাষ্ট্র ও সমাজের মঙ্গলের জন্যই এদের পীড়ন 

বা হতা! করা হয়েছে, তা না হলে স্থিতাবস্থায় বিপর্ধয় ঘটে সমাজ “চেরাবালিতে 

হারিয়ে যেত।” এ ক্ষেত্রে আদি প্রশ্নটি মূল্যবোধঘটিত। প্রা্ীনপন্থিদিল সমাজের 
যেসব আচার ও সংস্কারকে বাচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন--যুগপরিবর্তনের 

পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির প্রয়োজনীয়ত! যে বহুকাল নিঃশেধিত, নীতিগতভাবে তার 

অনেকগুলি যে সমর্থনের অযোগা, এ সতাটি তারা উপলব্ধি করতে পারেন নি। 

রামমোহন-ডিরোজিও-নব্যবঙ্গের বিরোধিতা করা যে ইতিহাসের গতিরোধ- 
প্রয়াসেরই নামান্তর এই ধারণা রাধাকাস্ত ও তার সমদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের 
ছিল না। রাধাকান্ত অনেক জনকল্যাণমূলক কর্মে, বিশেষত জ্ঞান ও শিক্ষার 
বিস্তারে অন্যতম অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, এ কথা অস্বীকার 
করলে এঁতিহাদিককে অবশ্থ প্রত্যবায়গ্রস্ত হতে হবে ।** কিন্তু তাঁর কর্মকাণ্ডের 

আন্ুপৃর্িক আলোচনা করলে সমগ্র অর্থে তদানীন্তন সমাজোনয়নপর্বে এই 
ছুমিকাকে প্রগতিশীল আখ্যা দেবার উপাক্ নেই। বুগপরিবর্তনের সর্বাস্থক 
খ্বরূপ সম্পর্কে তার যে কোন স্পষ্ট ধারণ ছিল এমন প্রমাঁপ 'দেখি না 
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ভবতোষ দত্ত বলতে চেয়েছেন, বাঁধাকান্ত হিন্দু সমাজকে ভিতর থেকে ধীত্ষে 

ধীরে সংস্কার করে সামাজিক পরিবর্তন ঘটাবার পক্ষপাতী ছিলেন * আইনের" 
সাহায্যে বাইরে থেকে হস্তক্ষেপের দ্বার! হিন্দুসমাজের পরিবর্তন হোক এ তিনি 

কামনা করেন নি। তীর ভাষায় “হিন্দু সমাজেও সংস্কার হয়েছে। বঘুনন্দপের 

কথা আমরাজানি। তিনি সমাজে থে:কই একাজ করেছিলেন। বস্তত 

রাধাকান্ত সহমরণপ্রথাকে উৎকষ্ট লামাজিক আচার মনে করতেন কিনা 

'বলা শক্ত কারণ তার পরিবারে সহমরণ কখনো হয়নি $-.-তার ব্যক্তিগত 

বিশ্বাস যাই থাক, রামমোহনের বাঁদবিতর্কের তিনি কোনো! প্রতিবাদ করেছিলেন 

বলে জানি না। তীর প্রতিবাঁদ তখনই উচ্চারিত হল যখন ইংরেজশাসক এ 

বিষঘে আইনপ্রণয়ন করতে এগিয়ে এল। কেন না তীর মনে হল সমাজেন 

অধিকারকে শাসক হরণ করে নিচ্ছে ।” এই কয়েকটি বাক্যের মধ্যে লেখকের 

একাধিক প্রমাণহীন অনুমানের সাক্ষাৎ, পাওয়া যায়। প্রথমত হিন্মুসমাজের 

অভিবাক্তির ইতিহাসে সমাঁজের অস্তনিহিত জীবনীশক্তি বাঁর .বার নৃত্দ 
পারিপার্থিকের সঙ্গে সামগ্তশ্য রেখে সমাজদেহে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটিয়েছে 
এ কথা সাধারণ ভাবে সত্য হলেও বছুনন্দন এই প্রক্রিয়ার ৃ্াস্তস্থল নন। 

তার চেষ্টা মৃখ্যত ছিল কি ভাবে পুরাতন আচারের নিগড়ে ভগ্ন সমাজব্যবস্থার 

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অঙ্গগুলিকে একত্র জোড়া দেওয়া যায়। বস্তত হিন্মসমাজকে 

তিনি এক অনড় অচলাঘতন রূপে কল্পনা করেছিলেন। বরামমোহনের 

কালপর্যস্ত বঙ্গীয় রক্ষণশীল স্মার্ত পণ্ডিতগণের সতীদাহ সমর্থনের মূল উৎস ষে 
গ্রকারাস্তরে ছিল বঘুনন্দনেরই শুদ্ধিতত্ব তা পঞ্চম অধ্যায়ে দেখিয়েছি।৯১ 

দ্বিতীয়ত বাধাকান্ত সহমব্ণ প্রথাকে উৎকৃষ্ট সামাজিক আচার মনে করতেন 

কিনা বল! শক্ত নয়। সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ হবার অনেক পরে রয়্যাল এপিয়াটি 

সোসাইটির মুখপত্রের ষোড়শ খণ্ডে“ ১৮৫৬) অধ্যাপক উইলসন বিচাঁর করে 

দেখান, "ইমা নারীরবিধবা... ইত্যাদি যে মন্ত্রটিকে এতাবৎকাল সতীদাহবাচক 

গণা করা হয়ে আসছিল তা' প্ররুতপক্ষে সতীদাহ-বিধায়ক নয় |» বামমোহন 

পূর্বেই এ কথা বলেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন বাধাকান্ত দ্েৰ' 
উইলসনকে লিখিত এক পত্রে ঘেটি উইলসনেন্র প্রত্যুত্তর সহ উক্ত পত্রিকার 
পরবর্তা খণ্ডে (১৮৬০) প্রকাশিত হয়।*০ এই দীর্ঘ পে বাধাকাস্ত তান 
পণ্ডিতদের জবানীতে খণ্ডিত ও বঞ্িত পুরাতন যুক্তিসমূহ পুনকপন্থাপিত করে: 
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প্রমাণ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, সতীদাহপ্রথ! শান্্পমর্থিত, এমন কি 
বেদসমর্ধিত। ইংরেজি অন্ুবার্দে প্রাচীন রোমান কৰি প্রপেতিম্থদ রচিত 
সতীদ্বাহের সপ্রশংস, উচ্ছাসপূর্ণ, রোম্যা্টিক বর্ণনা সংবলিত এক কবিতাংশ 
উদ্ধৃত করে রাধাকাস্ত পত্র শেষ করেছেন। এই দীর্ঘ পত্রের অন্তত্নিহিত হরি 
একাধারে গর্বের ও বিষাদের । হিন্কু হিসাবে এই প্রথার জন্য লেখক গর্ব 
অন্কভব করেছেন এবং এর অবলুপ্তির জন্কা দীর্ঘনি-শ্বাম ফেলেছেন। স্থতরাং 
সতীদাহপ্রথা মনে মনে অপছন্দ করেও করেও মাত্র “সমাজরক্ষা*্বু জন্য বাধাকান্ত 

এর উচ্ছেদবিরোধী ছিলেন__এ যুক্তি টিকছে না। তীর নিঙ্পরিবারে 
সতীদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না-এ তথ্যও বাঁধাকাস্তর সতীদাহবিরোধী মনোভাৰ 
প্রমাণ করে না। তখনকার দিনে এমন অনেকেই সতীদাহ উচ্ছেদ-প্রচেষ্টার 

সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন ধাদের পরিবারে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল ন1। 

রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। 

সতীদাহবিরোধী আইন-প্রণয়নের পূর্বে বাধাকান্ত রামমোহনের বাদবিতর্কের 

কোনও প্রতিবাদ করেন নি এমন উত্তি কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তিকর। ব্যমমোহন 
কপিকাতায় ১৮১৪ বা ১৮১৫ গ্রীষ্টাবে স্থায়ী হয়ে “আত্মীয়সভা'র মাধ্যমে তার ধর্ম 

ও সমাজ সংস্কারের কর্মুচীর প্রকাশ্ঠ ব্যাখা। করবার সময় থেকেই রাধাকান্ত- 

গ্োঠী রামমোহনের বিরুদ্ধতা করে এসেছেন। ১৮১৭ গ্র্টান্দে হিন্ুকলেছ 
স্থাপিত হওয়ার কানে এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষদভা থেকে তাঁকে বাদ দেওয়ার 

চক্রান্তের মধ্যে এই মনোভাবের প্রকাশ । তা ছাড়! ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত এই 
সব প্রকাশ্ত বিতর্কে রাধাকাস্ত সচরাচর স্বয়ং লিখিতভাবে যোগ দিতেন ন1। 

এত্ব একমাত্র ব্যতিক্রম রয়্যাল এনিয়াটিক সোসাইটির মৃখপত্রে প্রকাশিত 
'উইলদনকে লিখিত তার পত্র। তাদের গোঠীভুক্ত ও পোবিত রক্ষণশীন 
পগ্ডিতগণকে দিয়েই তারা সাধারণত প্রতিবাদ লেখাতেন। “দতীদাহ-উচ্ছেছ' 

ও পরুবঙণ কালের “বিধবাবিবাহ-প্রচলন'-__ছুটি আন্দোলনের ক্ষেত্রেই তা! দেখা 

গেছে। 'সতীদাহ-উচ্ছেদ' আইন পাশ হবার (১৮২৯) বনু পূর্ব হতেই এই বিষিন্ে 
বামমোহনের মতকে আক্রমণ করে বক্ষণশীলপক্ষীপ্ন একাধিক পণ্ডিত রচিত 

পুস্তিক] প্রকাশিত হয়েছে! উইলসনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি স্বয়ং 

রেখনীধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন সম্ভবত এই কারণে যে বিলাতে প্রকাশিত 
ইংরেজি নিবন্ধের উত্তর দেবার সাধ্য ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ তার পণ্ডিতগণের 
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ছিল না| । বিধবাবিবাহপ্রবর্তন-সংগ্রাষেও বিদ্যাসাগরের প্রবলতম বক্ষপন্ঈীল 

প্রতিপক্ষ ছিলেন রাধাকাস্ত দেব এবং তার আশ্রিত পণ্ডিত সমাজ । 

প্রঃ্তপক্ষে বাধাকান্ত দেব বা বামকমল সেন সর্বাংশে নববুগোপযোগী 

চরিত্র নন। ব্যক্তিগত ভাবে উচ্চ শিক্ষা, স্বধর্মনিষ্ঠা, মাজিত কুচি ও নান! বিষয়ে 

যোগ্যতা৷ এদের ছিল। জনকল্যাণমূলক নানা কাজে, বিশেষত শিক্ষাবিস্তাবের 

ক্ষেত্রে এরা অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু ধর, 
সমাজ, রাষ্ট্র অর্থনীতি প্রভৃতি সম্পকে এরা ষে কোনও গভীর চিস্ত! করেছিলেন 

তাঁর কোনও নিদর্শন কোথাও নেই। এদের সমপধায়ের গোষ্ঠী-পন্ি 

ভারতবর্ষে প্রাচীন বা মধাধুগেও বিরল ছিলেন না - ধারা দানপুণা করতেন, 

টোঁল-চতুষ্পাঠী-মক্তব-মাপ্রাসার পৃষ্ঠপোষণে অগ্রণী হতেন, জ্ঞানীগ্তণীকে বৃত্তি 

দিতেন, দীঘি কাটাতেন, ধর্যশালা ও এক্যিখানা নিমাণ করতেন, নিজের 

সাধ্যমত বিদ্যাচর্চা করতেন, পর্ডিতদের গ্রস্থাদিরচণাপ্ন উৎসাহ দিতেন 

তাদের সাহাযো স্বনামেও গ্রন্থ প্রকাশ করতেন ; ৯৪--আঁবার প্রচলিত বর্ণভেদ 

ও জাতিবিভাগকে সযন্তবে রক্ষা করতেন, সর্ববিধ যুভিহীন অন্ধ সংস্কারকে 

নিবিচারে সমর্থন করতেন স্বাধীন সংস্কারমুক্ত চিন্তার মূলোচ্ছেদ করতেন 

বিরোধীপক্ষের ধোপা নাপিত বন্ধ করতেন। ব্যক্তিগত নাঁন। সদৃগু৭ থাঁক। সত্বেও 

এবা গতানুগতিক মনোভাবের প্রতীক, যুগপরিবর্তনের অনুকূল মানসিকতাকে 
বুঝতে সম্পূর্ণ অক্ষম । একযোগে পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থন ও সম্প্রসারণের ও 
সামাজিক এবং ধর্মীয় অচল'য়তনের সংরক্ষণের চেষ্টা কবে চললে যে স্পষ্ট 

স্ববিরোৌধের তৃষ্টি হয় তা তলিয়ে দেখবার মত অস্তপর্ি এদের ছিল ন|। 
নানাবিধ সৎকাজে অগ্রণী হওয়] সত্বেও নৃতন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাই একা 

“এ্যানাক্রনিজ ম' হয়ে রইলেন | নব্যবঙ্গগোীর ছুই প্রতিনিধি রাধাকাস্ত দ্বেৰ 

সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন তা বামযোহন-ডিরোজিও সংক্রান্ত বরাঁধাকাস্তর 

মনোভাবের উচিত মূলায়ন বলেই গণা হবে। প্রথম জন ডিবোজিও-শিস্ত 

রুষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধায় । তার প্রতি রাধাকান্তর আচরণ সর্বদা প্রশংসাযোগ্য 

হয়নি । পটলভাঙ্গা স্কুলের শিক্ষকপদ্ থেকে তরুণ কৃষ্মোহনের অপসারণের জন্য 

রাঁধাকাস্তর সংকীর্ণ মনোভাৰ ও অন্যায় জেদই সম্পূর্ণ দ্বায়ী। তা সত্বেও ১৪ মে 
১৮৬৭ তারিখে অহুঠিত রাধাকাস্তর স্থতিসভায় কষ্চমোহন শিক্ষাবিস্তারের 

ক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টার প্রশংসা করে ওঁদার্যের পরিচয় দিয়েছেন ; কিন্তু সেই সকে 
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জানা যায় শ্রদ্ধা ও অন্ুরাগের পাত্রকে মন খুলে প্রশংসা করবার অভ্যান তার 

ছিল। সে তুলনায় রাঁধাকাস্ত সম্পর্কে তিনি অনেক মংযতবাক্ ও ইঙ্গিতপরায়ণ। 

রামমোহন সম্পর্কে কিশোরীটাদের গভীর শ্রদ্ধ! তার পৃর্বোদ্ধত রামমোহন 

সংক্রান্ত ইংরেজি নিবন্ধে সবিশেষ প্রতিফলিত; এবং বাধাকান্ত বিষয়ক 

মন্তব্যেও তিনি তুলনামূলক বিচারে রামানন্দ ও রামমোহনের প্রসঙ্গ উত্থাপন 

করেছেন। রামমোহনের প্রবল প্রতিপক্ষ ছিলেন রাধাকান্ত-বাযক মল- 

ভবানীচরণ প্রমুখ পরিচালিত ধর্মসভাগোঠী ৷ রামমোহন ও রাধাকান্ত সম্পকিত 
কষ্ণয়োহন ও কিশোরীদের উত্তিতে এই দূই পক্ষের প্রতি নবাবস্কগোগির 

মনোভাবের পরিপূর্ণ বৈসাদৃশ্ঠ লক্ষণীয় 
ভিরোজিওশিস্যগণ গুরুর নিকট যে সম্পদ লাভ করেছিলেন তার একটি 

হল স্বাধীন বিচারবুদ্ধি, অপরটি নৈতিক লততা!। ডিরোজিও আর কিছুকান' 
জীবিত থাকলে কোন গঠনমূলক পন্থায় তাদের এই আদর্শগুলি রূপায়িত করবার 
অনুপ্রেরণ1 ও শিক্ষা! দিতেন তা জানবাব উপায় নেই। সাধারণ ভাবে দেখ! ষায় 

নবাবঙ্গগোষী ছাত্রাবন্বা থেকেই নানা মভাসমিতি সংগঠন করে সেগুলিকে 

বিভিন্ন তত্ব ও সমস্যার আলোচন! ও ম্বাধীন যতামত প্রকাশের মাধ্যমে পরিণত 

করেছিলেন । “একাডেমিক এসোসিয়েশন" (১৮২৮) ও তার প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত 

অপর দাতটি সভা, শিবনা্ধ শান্বী কথিত “এপিস্টোলারি এলোমিয়েশন' 

বৰ! .পত্রালাপ-সমিতি', “মোলাইটি ফর দি এক্ইদ্রিশন অব্. জেনারেল 
নলেজ বা “সাধারণ জ্ঞানোপার্জিক! সভা' (১৮৩৮ 1, বিগত শতাবীর কুড়ির ও. 
তিরিশের দশকে এই ভাবাদর্শের প্রতিনিধিস্থানীয়, কয়েকটি সংস্থা ৷ “সাধারণ 

জ্ানোপাজিকা সভা'র কর্ণধারগণ যথা-_তারাটাদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, 
প্যারীচাদ মিত্র, রামতন্থ লাহিড়ী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং এর 
পরিদর্শক ডেভিড, হেয়ার-সকলেই ডিরোজিও ও বামযোহনের প্রতি 
আহ্বাবান এবং রক্ষণশীল ধর্ষমভাপস্থিগণের বিরুদ্ধ সমালোচক । কিন্তু বিশুদ্ধ 

জ্ানচচার কেন্দ্ররপেই বর্ণিত সংগঠনগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ; এগুলির উপযুক্ত- 
ী 
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নাধারণ সংজ্ঞা হল 'আলোচনাচক্র' বা ৪035 ০1616 । স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও 

নতিক মূল্যবোধসমূহকে জাতীয় জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে কি ভাবে প্রয়োগ করা 
যায় সে বিষয়ে কোনও স্থনির্দিষ্ট কর্মপন্থা এই সভাগুলি দিতে পারেনি--দেওয়ার 

স্থযোগ বা সাংগঠনিক যোগাতাও এগুলির ছিল কিন! সন্দেহ । একটি সক্রিয়, 

ভাবাত্মক প্রতিষ্ঠাভূমি ও উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র উদ্ধদ্ধ তরুণ মানস ক্রমশ আবিষ্কার 
করেছিল রামমোহন ও ত্দীয় যগ্ডলীর আদর্শ ও পরবর্তা কর্মধারার মধ্যে এমন 
মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমপর্ব থেকেই ডিরেজিও ও “ইয়ং বেঙ্গল 
গোষী কিছু কিছু মতপার্থক্য সত্বেও রাঁমমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যদিও. 

রামমোহনের অন্থবত্তিগণের প্রতি তাদের মনোভাব ছিল অপেক্ষাকৃত কঠোর । 
ভিরোজিওর মৃতার পর তিরিশের দশক থেকে লক্ষ্য করা যায় রামমোহন 

সম্পর্কে 'ইয়ং বেঙ্গল' গোঠীর শ্রদ্ধা ক্রমবর্ধমান এবং কর্মক্ষেত্রে বামমোহন-শিত্যদের' 
সঙ্গে তাদের ব্যবধান উত্তরোত্তর বিলীয়মান। ডিবোজিওর কয়েকজন প্রধান, 

শিল্তের ( রসিকরুষ্ণ মল্লিক, মাধবচন্্র মলিক, দক্ষিণারঞ্ন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ) 

উদ্যোগে শ্থাপিত “হিন্দু ফ্রি স্কুল” নামক বিদ্যালয়ের অর্থসাহায্যকারা পৃষ্টপোঁধক- 
গণের মধো “সংবাদকৌমুদী” থেকে ১১ ফাল্তন ১২৩৮ (ইং ২২ ফেব্রুয়ারী 
১৮৩২ ) সংখা! “সমাঁচারদর্পণ” উদ্ধৃত করেছেন দ্বাব্রকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার' 
ঠাকুর, কালীনাথ বায় হরচন্ত্র লাহিড়ী ও বেভাঃ এ্যাভামের নাম ।** প্রপন্নকুমার 

প্রভৃতি রামমোহনমণ্ডলীতুক্তগণের প্রতি প্রগতিশীল তরুণ সমাজের বিরূপত! 

এই সহযোগিতার অন্তরাস্ত হনি। প্রসন্নকূমারের মত দ্বারকানাথ ঠাকুরও 
এক সময়ে ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল' গোঠীর প্রখর সমালোচনার পাত্র এবং এ দের 

মুখপত্র ভ্ঞানাম্বেষণ” তার প্রতি অতি কটু তিরস্কার বর্ধণ করেছিল ।*” কিন্ত 
ক্রমশ এই দ্বারকানাথই হয়ে উঠলেন সব দ্দিক দিয়ে তরুণ সমাজের “হিরো! ।” 
এব প্রধান হেতু হুল বাঙালীদের মধ্যে ছ্বারকানাথই সর্বপ্রথম ইংরেজ 

বাবসায়ীদের স্বাধীন অংশীদারুরূপে ঘ্বোপাঞ্জিত অর্থের সাহাযো প্রচুর মূলধন 
অশ্্রী করে যুগোপযুক্ত আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যবসায় সংগঠন করেছিলেন। বিদেশ 
বাবসায়-প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্ত মৃত্হুদ্দিগিরি করার পরিবর্তে তিনি স্বয়ংনির্ভর 
বাণিজ্যপতিরপে নিেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৩৪ গ্রষ্টান্ধে হুবিখাত কাব 

ঠাকুর কোম্পানী স্থাপিত হয়। এর মধ্যে "ইয়ং বেল” দলভুক্ত প্রগতিখীন: 
পবা প্রত্যক্ষ করেছিলেন --ভারতের তবিষ্বৎ ধনসমৃদ্ধির পূর্বাভাব। তাদের 
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মুখপত্র জ্ঞানান্বেষণ এ-সম্পর্কে লেখেন ; “আমরা আহলাদপূর্বক প্রকাশ 

করিতেছি এতদ্দেখয় কতক যর্ধাদাবস্ত মহাশয়ের এই প্রশংসিত অভিপ্রায় 

করিয়াছেন যে ভাহারা এক বাণিজ্যের কুঠি স্থাপন করিয়া ঠাকুরান কোম্পানি 
[ "46975 ৪) (098579789 ] নামে এ কুষ্ঠীর কাধ চালাইবেন () ইহাতে 

বোধ হয় এদেশের মঙ্গলাকাজ্ষি লোকেরা সাধ:রণের উপকাঁরজনক এই 

অত্যাশ্চর্য সাহসিক উদ্যোগের অসংখ্য প্রশংনা করিবেন |) এবং আমর! অঙ্থমান। 

করি এই দৃষ্টান্ত দর্শনে এতদ্দেশয় লে।কেরদের মন এইরপ উত্বম কর্মে প্রবস্ত। 

হুইয়। বাণিজ/কাষ করত পুনশ্চ হিন্বস্থানকে অতিসমৃদ্ধ ও মর্ধাদাশালী 

করিবে ()...বোধ হয় এদেশের দুরবস্থা পরিবর্তনের কাল উপস্থিত হইল এবং : 

পৃর্থিবীর বাণিজাকারি দেশের সহিত হিন্দুস্থানেরো নাম লিখিত হইবে () 
অতএব আমরা প্রার্থনা করি এইক্ষণে ঠাকুবেরা যে পথ দেখাইবেন এই দৃষ্টান্তে 

আমাদের দেশিয় লোকেরাও উপকারজনক প্রশংসিত সাহপিক ব্যাপারে প্রবস্ত 

হন এবং হিন্দ নামেতে যে এই কলংক ছিল তাহার] নির্বোধ ও নিা 

তাহা দূর করেন--” ?৯» এই স্বাধীন বাণিজীাক উছ্যমের সঙ্গে দ্বারকানাথের 

মধ্যে তারা লক্ষ্য করেছিলেন, প্রগতিথল আধুশিক দৃঠিভঙ্গী, সর্ববিধ 
কল্যাণকর্মের প্রতি প্রগাঢ় সহান্ৃভূতি ও বিরাট দানশলতা। সেই কারণে যে 
'জ্ঞানান্বেণ' একদা তাকে কঠোর সমালোচন1! করেছিল, সেই পত্রিকাতেই 

কয়েক বৎসর পরে তাবু সম্পর্কে লেখা হয়, “এইক্ষণে হিন্দগণের মধ্যে ধর্মনিষ্ঠ ও 

পরহিতৈষী মনুষ্য তন্তিন্ন আর দৃষ্ট হয় নাই ।”১০৭ 

সমাজ ও রাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ হয়ে কি ভাবে নিয়মতান্ত্রিক 

প্রণালীতে পরিচালিত আপ্দোলনের মাধামে দ্জেদের আদর্শ রূপায়িত ও দাবী 

আদায় করা যাঁয় এ বিষয়ে আধুনিক কালে - দেশে পথপ্রদর্শক রামমোহন রায়। 
'ীর অনুবতিরপে ছ্রকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকূমার ঠাকুর প্রন্থখ এ বিষয়ে 

যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন । এ দেশীয় ভূম্বামীদের নানা সমন্তার 
সমাধানকল্পে ও সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের দাবীদাওয়া গুলি 

জোবালোভাবে উপস্থিত করবার উদ্দেশ্যে একটি সংঘস্থাপনের প্রস্তাব প্রথ্ 

করেন প্রসন্কুমার ঠাকুর তৎসম্পাদ্দিত “বিফখার' পত্রে ১৮৩৩ সালে।১০১ 

১৮৩৮ শ্রীান্দে এই প্রজ্তাব কার্ধে পরিণত হয় এবং 'ল্যাও, হোলভার্স, সোসাইটি' 
নামক সংস্থা প্রতিপ্রীত হয়।১২ এই সংগঠনে অবশ্ত দূলমতনিবিশেষে 
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সৎকাঁলীন জমিদারবর্গ সকলেই যোগ দিয়েছিলেন, তবে এর মূল প্রেরণা 
এসেছিল প্রসন্নকুমার, দ্বারকানাধ প্রমুখ রামমোহনমগ্ুলীভূক্ত জ্যোঁতিফদের 
কাছ থেকেই ৷ যদিও এই সংস্থার প্রধান আদর্শ ও উদ্দেশ্ট ছিল জমিদার- 

শ্রেণীর স্ার্থসংরক্ষণ এবং সেক্ষেত্রেও এর কীতি সামান্যই তবু সংঘনদ্ধ রাজনৈতিক 

আন্দোলনের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন কবে এটি পরোক্ষভাবে তর্দানীস্তন 
প্রগতিশীল তরুণ সমাজকে ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রে উদ্বোধিত করেছিল সন্দেহ নেই। 
ছ্বারকানাথের জনৈক চরিতকার যথার্থ বলেছেন, ৮006 1.2001)013618, 
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ইলগ ভ্রমণকালে এই ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটির মুখপাত্র রূপে ছ্বারকাঁনাথ 

রাঁমমোহন বন্ধু উইপিয়ম এাডাম কর্তৃক ১৮৩৯ সালে প্রতিষিত তত্রস্থ ব্রিটিশ 

ইত্ডিয়া সোসাইটি'ব সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং উক্ত প্রত্ষ্ঠানের সম্পাদক 
দাসমুক্তি আন্দোলনের এবং মানবাধিকার (15000171100) প্রতিষ্ঠা সংগ্রামের 
অন্ত নায়ক, প্রগতিশীল 1৪018] বাঁজনীতির পরিপোষক, বিখ্যাভ 

বাগ্মী জর্জ টম্পস”কে কিরবাঁর পময় ভারতে নিয়ে আসেন। টম্প সনের কাছে 

ডিবোজিও অগ্তপ্রাণিত “ইয়ং বেঙ্গল গোগী সাক্ষাৎ ভাবে ত্দানীস্তন প্রগতিশীল 

বাঁজনীতিতে দীক্ষা! লাভ করেন? ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এট অনুপ্রেরণার ফলে 

কণিকাতায় জন্মলাত করে “বেঙ্গল ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটি নামক প্রগতিশীল 

রাজনৈতিক সভা । কেবল জমিদারগোষ্ঠীর নয় সর্বশ্রেণীর ভারতীয়গণের স্বার্থ 
সংরক্ষণ ও অধিকার লাভের উদ্দেশ্টে শান্তিপূর্ণ ও বৈধ পদ্ধতিতে আন্দোলন 

করাই ছিল ছিল সভার নীতি । এর প্রতিষ্ঠা ও কর্মধারার মধ্যে রামমোহন 

শিষ্য এবং ডিরোজিও-ছাত্রগণের সম্পূর্ণ একাত্মতা ও সহযোগিতা লক্ষা করা! 
যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ডিরোজিও-শিষ্তগণ তাদের মযত্ব অনুশীলিত 

প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে সংগঠিত কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্ত পরোক্ষ 

ভাবে খণী ছিলেন কিছু কিছু উদ্যোগী বামমোহন-শিষ্যের-_বিশেষত দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের কাছেই । বিনা কারণে তারা দ্বারকানাথকে নিজেদের 'হিরে।' গ্রপ্য 

করেন নি। ১৮৫১ লালে রাজটনতিক সংস্থা 'গড়বার এই গ্রবণত। পরিণত- 
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তর রূপে পেল ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন'-এর প্রতিষ্ঠার মাঁধামে $ 

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ-পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাজনৈতিক 

ভূমিতে রামমোহনপন্থী ও ভিরোজিওপস্থীগণের সম্মিলিত কর্যোগ্ধমের আর এক 

সষ্টান্ত এই সংস্থা ; সরবশ্রেণীর ভারতবাসীর জন্য রাজনৈতিক অধিকার অর্জনই 

ছিল এর লক্ষ্য । 

রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেমন ছারকানাথের সাহায্যে ও 

পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত “বেঙ্গল ব্রিটিশ ই্ডিয়া মোসাইটি” এবং উত্তকালে “ব্রিটিশ 

'ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন? রামমোহন-ডিরোজিওর ভাবধারার সম্মিলন ঘটিয়ে ছিল, 

তেমনি প্রগতিশীল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উদ্যমের ক্ষেত্রে ডিরোজিও উদ্ক্ধ 

তরুণ মানস সর্বপ্রথম এক ভাবাত্মক প্রতিষ্ঠাভূমি ও সংগঠিত কর্মক্ষেত্র খুজে পেল 

যখন ১৮৩৯ গ্রীষ্টান্বে বামমোহনের ভাবশিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর “তন্ববোধিনী' 

সভা? স্থাপন করলেন। প্রতিষ্ঠাতার আধ্যাত্মিক জীবনের উন্মেষের সঙ্গে এই 

ভার জন্মকাহিনী ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত। প্রথম বয়েসে স্বীয় ধর্মজিজ্ঞাসার 

সম্তোষজনক উত্তর ন1 পেকে দেবেন্দ্রনাথ যখন তীব্র মানসিক অশাস্তি ভোগ 

করছিলেন সেই মুহূর্তে (সম্ভবত ১৮৩৮ শ্রীষ্টাব্বের কোনও সময়ে) ভিনি, 

'ঝনামমোহন সম্পাদিত 'ঈশোপনিষদ-এর একখানি ছিন্নপত্র কুড়িয়ে পান ও তার 

প্রথম ক্সোকটির ('ঈশাবাশ্তমিদং সং ইত্যাদি ) মর্গার্থ অবগত হয়ে ঈপ্িত 

শোস্তি লাভ করেন। এর পবেই তার উপনিষদ অধ্যয়ন, প্রচলিত হিন্দুধর্জে অনাস্থা 

সঞ্চার ও রামমোহন প্রচারিত ব্রহ্ষবাদ অন্থশীলন--ফলে 'তন্ববোধিণী লতা'র 

হপ্টি। এই সভার মৃখ্য উদ্দেশ্ট ছিল ত্রাঙ্ষধর্ম প্রচার ও ব্রাহ্মঘমাজের সংগঠনকে 

স্ট কর।। সভার ১৭৬৮ শকের ( ১৮৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্ধের ) সাংবত্রিক আয়-ব্যয় 

নিদ্বপণপুম্তক+-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে-এর উদ্দে্য সম্পর্কে বল। 

হুয়েছে ; “কিয়ৎকাল হইতে এদেশে যথার্থ পরমেশ্বরের উপাসনা লুণড হওয়া্ছে 

লোক সকল অজ্ঞানতিমিবে অন্ধ হয়! নান| গ্রকার কাল্পনিক ধর্মের অনুষ্ঠানে 

অনর্থক কাল হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিবিধ প্রকার প্রতিমা নির্মাণ করিয়া! 

তাহার উপাসনাকেই পরম ধর্ম জ্ঞান করিতে লাগিলেন ।**.তদুপলক্ষে উপানক- 

ভেদে পরস্পর দ্বেষ-ঈধার বাহুল্য হুইয়া! উঠিল। ধর্মের বন্ধন শিথিল হওয়াতে 

'পরম্পর এক্যতারও শিথিল হইল।..এতদ্্প দুরবস্থা! সময়ে লৌভাগ্যের চিহ্ন 

স্বরূপ হইয়া! মহাত্থা। শ্রীযুক্ত রামমোহন বায় এই বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইলেন। 
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জশ্বরেচ্ছায় তিনি নানাবিধ শাস্ত্রের বিধিদর্শা হুইয়। তছ্িষয়ে অসাধারণ ক্ষষ্তা 
সম্পম হইলেন ।""তিনি বেদপ্রণীত একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের উপাননঃ 
প্রচার করিবার অনুষ্ঠান আরম্ভ কৰিলে তজ্জন্য তাহার আত্মীয় কি অপর 

'অনেকেই তাহার বিপক্ষতা করণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ফ্লান না 

হইয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত যত্ব করিতে একদিনের নিমিত্তেও অন্থৎসাহী 

হয়েন নাই ।**কলিকাতা। নগরে জোড়ার্সীকে। পল্লীতে এক ব্রাহ্মমাজ তিনি 

স্থাপন করিলেন, তাহার তাৎপর্য এই যে এ সমাজ উপনিষৎ পাঠ ও ব্যাখ্যান ও 

পবমার্থ ঘটিত সংগীতাদি দ্বারা পরব্রদ্মের উপাসন! বিশিষ্ট রূপে হইতে পাবে ।---. 

হার অবর্তমানে তাহার কতিপয় বন্ধুর আয়াসে কিয়ৎ দিবস এ সমাজের কর্ণ 

এক প্রকার নির্বাহ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু কালক্রম এ ব্রাহ্মমমাজের এ 

প্রকার অবসন্গতা হইল যে পাচ ছয় উধব” সংখ্যা আর সমাজে দৃষ্ট হইত না একং 

ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ের আলোচন! বা আন্দোলন লুগ্চ প্রায় হইল ।--"মহাত্মা বাজার 

সমকালবতী' শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্াবাগীশ ভট্টাচার্য যহাশয়ের উপদিষ্ট কতিপয় 

বাক্তি ১৭৬১ শকে ক্রাক্ধর্ম প্রধীপ্ত করিবার মানসে তত্ববোধিনী নায়ী এই সভা 

স্বাপন করিলেন। এদেশের কাল্পনিক ধর্ম নিরাকরণ পূর্বক বিস্তাররূপে 
্রা্মধর্ম গ্রচার করাই এ সতার সংকল্প, এ নিমিত্তে ইহার প্রথম নিয়ম এই 
ধার্য আছে যে 'বিবিধ উপায় ছার! তত্ববোধিনী সভা! ব্রাহ্ষধর্ম প্রচার 
“করিবেন ।”১৯*৪ স্ভার মুখপত্র “তত্ববোধিনী পত্রিকা" ১ ভাত্র ১৭৬৬ শক 
€ ১৮৪৩-৪৪ শ্রী; ) সংখ্যায় ইংরেজিতে এই বিবরণের সারমর্ দিয়েছেন £ *[06 
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উল্লেখ করেছেন, প্রথম থেকেই স্থির হয়েছিল তত্ববোধিনী সভার উপাসনাধির 
কাজ ব্রাহ্মদমা ও ব্রাহ্মলমাজের তত্বাবধানের কাদ্দ নতা করবে ।১*৬ 

ক্টতয় সংস্থার এই ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ১৭৮১ শকাবে 
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€ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) তত্ববোধিনী সভা তার স্বাতন্ত্রা হারিয়ে ব্রান্মপমাজের সঙ্গে 

মিশে যায়। এর জীবৎকালে অর্থাৎ ১৮৩৯ থেকে ১৮৫৯ পর্যন্ত কুডি 

ব্সরে-_এই সভা! ছিল সমসামস্সিক বিভিন্ন প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সর্বাধিক 

শক্তিশালী ও প্রভাবসম্পন্ন মিলনভূমি ও কর্ষকেন্্।১"* মাত্র দশজন সভ্য 

শিয়ে সভার কাজ সরু হয়েছিল; কিন্তু এই প্রগতিখল সংস্থাটির আকর্ষণ এত 

দ্রুত বেড়ে যায় যে কিছুকালের মধ্যেই এর লভাসংখ্যা ধ্াড়িয়েছিল আট 
শতেরও অধিক-_সে যুগের পক্ষে ঘা সত্যই বিন্ময়কর।১ ৮ ব্রাহ্ষসমাজের ' 
সংগঠন, হিন্দুশাস্ত্র ও ভারতের পুরাতন্ব চর্চা, আধনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন, | 

শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কার, ভারতবর্ষীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর খ্রীষ্টীয় ধর্ম 

যাজকগণের আক্রমণের প্রতিবাদ, শ্রীষ্টধর্মের প্রসার রোধ, জমিদার ও 

নীলকরগণের অতাচারের বিরুদ্ধে প্রজাপক্ষ সমর্থন, পরোক্ষ রাজনীতি চর্চা, 

বাঙলা সাহিত্যের চর্চা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এর জীবৎকালে সভা সর্বদা অগ্রণী 

ভূমিকা গ্রহণ করে দেশে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। তত্ববোধিনী সভার 

“বার্ষিক আয়-ব্যয়-স্থিতির নিরূপণ পুস্তক” গুলিতে ও সভার মুখপত্র “তত্ববোধিনী 

পত্রিকার ফাইলে নিম্মমিত ভাবে মুদ্রিত এর স্থৃবিস্তীর্ণ সভ্যতালিকার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বোকা! যায় প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে সে-যুগের তিনটি স্বতন্ত্র 
প্রগতিশল চিস্তাধার1 একত্র মিলিত হয়েছিল। রামমোহন প্রচারিত ব্রক্ষবাদের 

দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তার মৃক্তি-আন্দোলনের অনুরাগী রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রমাপ্রসাদ রায়, লালা 

হাজারীলাল, ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বমানাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বন্ধ, রাখালদাস 

হালদার প্রভৃতি ছিলেন এক ধারার প্রতীক | এদের মধ্যে সকলে না হলেও 

অধিকাংশ নব প্রচপিত পদ্ধতিতে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত। সভাগঠনে প্রধান 
উদ্যোক্তা ছিলেন দ্েবেজ্্নাথ ঠাকুর স্বয়ং। কালক্রমে এই মগ্ডলীর মধ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাজনারায়ণ বন্থ প্রমুখ ধ্যানপরায়ণ ঈশ্বরজিজ্ঞাস্থ এবং 
অক্ষয়কুমার দত্ত রাখালদাস হালদার অনঙ্গমোহন মিত্র প্রমূখ বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী 

ছুই পরম্পরবিরোধী গোষ্ার স্ষ্টি হয়। অপর এক দলভুক্ত ছিলেন তেজন্বী 

সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ্রানতপন্থী বাঁজেন্্লাল মিত্র, কালীগ্রসক্ন 
সিংহ গ্রভৃতি। ব্যক্তিগত জীবনে এরা কেউ দীক্ষিত বা আনুষঠানিক ত্রাঙ্ছ 
ছিলেন না; “তখ্ববোধিনী সভা'র মধ্যে সমাজসংস্কার, সাহিত্য সেবা, পুরাবৃক্ত+ 

৮৩ 



চট ইত্যাদির অনুশীলনের একটি অন্গুকুল পরিবেশ লক্ষ্য করেই এই মনীষীরা 
সভার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই ধারাভুক্ক সত্যসংখ্যা ছিল প্রচুর এবং 
এদের মানসিকতার বৈচিত্রের কথা স্মরণে রাখলে একে মিশ্র ধার! বল 
সঙ্গত। তৃতীয় ধারার অন্তর্গত হলেন তারাচাদ চক্রবর্তী, চন্ত্রশেখর দেব, 

রামগোপাল ঘোষ, প্যাবীষাদ মিত্র, রামতন্থ লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্ন মুখোপাধ্যায়” 
শিবচন্দ্র দেব, দিগম্বর মিত্র, হরচন্দ্র ঘোঁষ, অম্ৃতলাল মিত্র, রামচজ্জ মিসর, 
ব্রজনাথ ধর, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র সেন, ভূ্দেব মুখোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ 
ঘোষ, কিশোবীচাদ মিত্র, শ্যামাচরণ লেন প্রমুখ ধাঁদের অধিকাংশই হয় 

ডিরোজিওশিধ্য অথবা ডিরোজিও হৃষ্ট ভাবপরিমগ্ডলভুক্ত “ইয়ং বেঙ্গল” গোষ্ঠীর 

প্রতিনিধিস্থানীয়। আপন সংগঠন-নৈপুণ্যের দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী সভার 

মধ্যে সমসাময়িক প্রগতিশীল চিন্তার এই ব্রিবেণী সঙ্গম ঘটিয়েছিলেন। আমরা 

দেখেছি পাশ্চাতা জ্ঞানবিজ্ঞানের পরম অন্রাণী হয়েও বামমোহন ভারতীক্ক 

ব্রক্ষবাদ ও দেশের ক্লাসিকাল সংস্কৃতির মর্মজ্ঞ ছিলেন এবং এই." প্রাচ্য-পাশ্চাত্য 
ভাবধারার সমন্বয়ের মাধ্যমে নৃতন জীবনদর্শন গঠনের প্রয়াসী হয়েছিলেন । 'তত্ব- 

বোধিনী সভা” জাতীয় জীবনে এই আদর্শকেই রূপদান করবার ব্রত গ্রহণ করেন । 

এই সভার অনুসৃত মার্গেই স্বাধীনচেতা সংস্কারমৃক্ত যুক্তিবাদী ডিরোজিও-শিহ্যগণ 
উপযুক্ত গঠন-মূলক কর্মক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিলেন । পাশ্চাত শিক্ষার প্রভাবে ছাত্র- 
জীবনে তাদের মনে ষে মাদকতার সঞ্চার হয়েছিল তার ফলে সাময়িক ভাবে 

এঁদের কেউ কেউ হয়তো মানসিক ভারসামা হারিয়ে ফেলেন, . কেননা উচ্ছাস 

বা আতিশঘাই তারুণ্যের ধর্ম। তন্ববোধিনী সভার যুগে দেখা যাচ্ছে তাদের 
জীবনের গ্রথম পর্বের সেই বিচ্যুতি অপসারিত, তার! সম্পূর্ণ আত্মস্থ । জীবনের 
এই প্ররুত স্যষ্টিশীল পর্বে রামমোহনের সমন্বয়াদর্শের প্রতি আর তাদের বিরূপতা 

নেই; এই আদর্শের রূপায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তত্ববোধিনী' সভার মধ্যে তাই তাঁর! 

উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রের সন্ধান পেয়ে এর সদস্তপদ গ্রহণ করেছিলেন । 

এই স্থত্রে উনবিংশ শতাবীর চক্জিশের দশকে স্থাপিত ০78) "3০- 
90115170000010 909০160” ও পঞ্চাশের দশকে প্রতিষ্িত 'সমাজোরতি- 

বিধাঘিনী নুহাদ-সঙ্জগিতি” নামক সংস্থাছয়ের আদর্শ ও 'কর্মপন্থাও 

পর্যালোচনার যোগ্য। ১৮৪৩ শ্রীষ্টাবের ১৭ মে প্রথমোক্ত লভাটি নব্য 
ব্ষগোঠীর অন্যতম মুখপাজ রাঁমমোহনেন্র অঙথবাগী ও উত্তর জীবনে বাপুর, 
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বোয্লালিয়া (রাজসাহী ) ব্রাহ্মসমাজের সংগঠক কিশোরীচাদ মিত্র কলিকাতায় 
্বগৃহে স্থাপন করেন। ১৮৪৬ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি জীবিত ছিল।১* এর মাসিক 
অধিবেশনসমূছে পঠিত এক গুচ্ছ ইংরেজি-বাঙ.ল। প্রবন্ধ -1015050107598 162. 
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কিশোরীাদ লিখেছেন £ "06 ০৮5০৮ ০৫ 05৬ 13900 01060200155 
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961০:78* 1১১০  প্রতীকোপাসনাবজিত বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক 
মূলাবোধের অনুশীলন, মানবপ্রেম ও অনাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি আদর্শগুলির 
একত্র সমাবেশ থেকে বুঝতে অন্থবিধা হয় না» এই সভা স্থাপনের মূলে 
রামমোহনের আদর্শ ক্রিয়াশীল | বস্তত এক বন্সর পরে 0০৪10005 ৪৮1৩ 

পত্রে প্রকাশিত পূর্বোল্লিথিত “রামমোহন রায়' শীর্ষক তার ইংরেজি প্রবন্ধে 
কিশোরীটাঁদ স্পষ্টই বলেছেন, ঈশ্বরভক্তি ও মানবপ্রেমের সুষ্ঠু সমন্বয়ের আদর্শ 
পুর্ণ বিকশিত হয়েছে রামমোহনের মধ্যে--ভার জীবনদর্শনের যর্দি কোনও 
সংজ্ঞা নিধারণ করতে হয় তাহলে তাকে আখ্যা দিতে হয় 01960710118 1508:০- 

চ৮15:; হিন্দু থিওফিলানথে পিক মোলাইটি” সেই আদর্শই অন্গসরণ ' কৰে 
চলেছে।১১ক সভার অধিবেশনগুলিতে হারা নিম্বষিত উপস্থিত ' থেকে 
প্রবন্ধান্বি পাঠ করতেন বা স্তালোচনায় যোগ ফিতেন তীদ্বের মধ্যে ছিলেন 
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দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; অক্ষয়কুমার স্বতৃ, বামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাদ িজ্র, 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ( কবি ও সাংবাদিক ১, কষ্কয়োহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি । 
'সমাজোন্তিবিধায়িনী স্হদ্-সমিতি' ১৮৫৪ ্রীষ্টাবের ১৫ ডিসেম্বর প্রতিহ্তিত 
হয়। এব সভাপতি ছিলেন দেবেজ্জনাথ ঠাকুর 3 যুগ্ম লম্পাদক : কিশোরীাদ 

মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ব; কার্ধনিরাহক সমিতিতে ও মসাধারণ সাস্য- 

তালিকায় নবাবস্ছগোগীর অনেকেই উপস্থিত-_যথ] প্যাবীষ্ঠাদ মিত্র, চন্রশেখর 

দেব, দ্দিগন্বর মিত্র, হরিশচন্্র মুখোপাধ্যায়, শিবচজ্জ দেব, হরচন্দ্র থোষ, 

বমিকক্ুষ্চ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, গৌবদাস বসাক, প্রভৃতি । বিধবা- 
বিবাহ প্রচলন, বহ্ৃবিবাহনিবারণ, জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে প্রজাসাধারণের 
স্বার্থসংবক্ষণ, হিন্দুসমাজে প্রচলিত উৎসবানুষ্ঠটানগুলি থেকে নিষ্ঠুর অশালীন 
আচরণসমূহের অপসারণ প্রভৃতি কাজে এই সভার প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখের 
দাবী রাখে ।১১১ “হিন্দু ঘিওফিলানথে পিক সোসাইটি” এবং শ্হহৃদ-সমিতি- 
ছুটি সংস্থার মধ্োই দেখা যাচ্ছে, রামমোহন ও ভিরোজিওর ভাবধারা! একই 
ন্রোতস্থিনীতে পরিণত হয়ে একই খাতে একই লক্ষ্য অভিমুখে প্রবাহিত। কিন্তু 
“তত্ববোধিনী সভা"র পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য প্রতিষ্ঠান দু'টির জন্ম একথ বিস্মৃত 

হলে চলবে না। এ যুগের প্রগতিশীল মনন ও কর্মজগতের প্রেরণার প্রধান 
উৎদ 'তত্ববোধিনী সভা” তার শ্রতিষ্ঠার মূলে যে আদর্শ কারকরী--উক্ত 

সংস্থাছয়ের পশ্চাতেও তাই । এমন কি তত্ববোধিনী সভা” ধাদের উদ্যোগে 

ও ধাদের সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল-_-তীদেরই দেখা যাচ্ছে হিন্দু 

থিওফিলানথে পিক সোসাইটি” ও “হুহ্নদ্-সমিতি'র কর্মকর্তা ও সভ্যরূপে । এ 

যোগাযোগ আকণ্যমিক নয়। রামমোহন যার তিত্তি স্থাপন করেছিলেন ব্যকিগত 

ভাবে নব্যবঙ্গগণ অনেকেই সেই জীবনচর্যা গ্রহণ করেছিলেন আলোচনাপগ্রসঙ্গে 

পূর্বে ত| দেখ! গেছে । বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে ভিবোজিও- 

প্রভাবিত তরুণগোগী সচেতন: ও স্থপরিকল্পিত ভাবে সাংগঠনিক, ভিত্তিতে 
সেই আদর্শকে জাতীয় জীবনে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছেন । . তত্ববোধিনী 
বুগে ছুই ভাবধারার সমস্থিত আদর্শ ই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল । 

উপলংহারে মাত্র একটি সুত্র বক্তব্য থাকে । এতিহাসিক তথ্যবিচারের হারা 
হবেখ! গেল রামমোহন ও ভিবোজিও যে ছুই প্রগতিশীল এঁতিহৃধারা স্থষ্টি করেন 
গুলি সর্বদা পারম্পক্িক পার্থকা বজায় রেখে সুমাক্ষরাল প্রবাহরূণপে চলে নি $: 
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কালক্রমে একত্র মিলিত হয়ে একটি অগ্রগামী সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরিত 

হয়েছিল। এই সমন্বিত পর্বে ডিরোজিও প্রভাবিত তরুণগোর্ঠী রামমোহনের 
ভাবধারাকে সম্রদ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু নিজেদের বৈশিষ্টা তাঁর! 

হারিয়ে ফেলেন নি। গুরুর নিকট হতে তারা যে যুক্তিবাদ ও স্বাধীনচিত্ততার 
উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন নবধুগের চিন্তাকে তা উল্লেখষোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করেছিল | দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা দেখেছি রামমোহন 

প্রথমজীবনে শান্তপ্রমাণকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্া করে স্বীয় ধর্মচিন্তাকে বিশ্তদ্ধ যুক্তি 

বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । পরিণত বয়সে তিনি তার উক্ত সিদ্ধান্ত 

বর্জন না করলেও খানিকটা সংশোধন করবেন এবং মানুষের আধ্যাত্মিক চিন্তায় 

এবং অধ্যাত্মজীবনগঠনের প্রয়াসে শান্ত্রেরও যে একটি উল্লেখযোগ্য ও 

মর্ধাদাপূর্ণ স্থান আছে তা স্বীকার করেন। অবশ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই সতর্কবাদী 
উচ্চারণ করতে তোলেন নি যে শান্ধপ্রমাণ (55015086) যুক্তি (62301) 

ও সহজজ্ঞানের (০0220)01) $80$2)-এর সঙ্গে সামণ্শ্যপূর্ণ হলে তবেই তা 

গ্রহণযষোগা হবে 1১৯২ বামমোহনের পর ব্রাঙ্দমাজ বা ব্রহ্ষদভার নেতৃত্ব ও 

উপাসনা পরিচালনের ভার সাময়িক ভাবে রামচন্দ্র বিছ্যাবাগীশ, ঈশ্বরচন্দ্র 
স্থায়রত্ু প্রভৃতি যে সকল পণ্ডিতের হাতে এসেছিল উদারতা এবং সৎসাহুস 

সত্বেও রামমোহনে ন্তায় প্রথর মনীষা ও সার্বভৌম দৃষ্টি তাঁদের ছিল না__তীর। 
সরাসরি অভান্তরীতিতে শ্রুতিপ্রামাণো বিশ্বাসী ছিলেন । দেবেন্দ্রনাথ ও তাব 

সহদীক্ষিতগণ যখন ব্রা্ষসমাজের ভার গ্রহণ করেন তখন পর্যন্ত ব্রাঙ্মমমাজে 

এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠে নি; ব্রাহ্মনমাজ বেদকে অভ্রান্ত ঈশ্বরবাণী বলেই যনে 

করতেন এবং স্বীয় ধর্মকে “বেদাস্তপ্রতিপাগ্ঘ সত্যধর্ম বলে ঘোষণ! করতেন । 

এর ফলে ব্রান্মলমাজের তদানীন্তন ধর্মবিশ্বাদ বামমোহনযুগের বিশ্বজনীন চবিজ্ 

হারিয়ে ফেলে। এই সময় গ্রীষ্টীয় প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে তত্ববোধিনী পত্রিকার 
মাধামে ত্রাহ্মমমাজের যে বাদ-প্রতিবাদ স্থরু হয় তার ফলে তৎকালীন ব্রাহ্মদমাঁজ 
পোষিত বেদের অন্রান্ততার প্রশ্নটি আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। খ্রীর্ীয় 
প্রতিপক্ষগণ এই নিযে ব্রাহ্মঘমাজকে আক্রমণ তো করেনই--ব্রাঙ্মদমাজ ও 
তন্ববোধিনী সভার মধ্যেও এই অন্্রাস্তশান্ত্রবাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে । 
্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে প্রধান আপত্তিকারী ছিলেন যুক্তিবাদী অক্ষয়কুষার 
দৃত্ত। তিনি খ্রান্ষধর্মকে যুক্রিনিতর বৈজ্ঞানিক তত্বমূলক একেশ্বরবাদন্বপে 
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পরিকল্পন। করে অক্রাস্তশান্্প্রামাণা খণ্ডন করতে অগ্রসর হলেন। অপর পক্ষে 

স্বাধীন বিচারবুদ্ধির উপাসক সত্যান্থরাগী ডিরোজিওশি্বদল ধারা প্রায় সকলেই 

তন্ববোধিনী সভায় সমবেত হয়েছিলেন, ত্রাঙ্মদমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে অযৌক্তিক 

ও অসত্যের সঙ্কে অযথা আপসপরায়ণতা বলে নিন্দা করলেন। ব্রাহ্মসমাজ 

কর্তৃক ্ষ্টধর্ম ও গ্রীষ্টায় মিশনারীবর্গের কঠোর সমালোচনাও এরা মোটেই পছন্দ 

করেননি । রামতন্তু লাহিড়ী ১৮৪৬ সালের ২৪ জুলাই এই বিষয়ে বাজনারায়ণ 

বন্থকে লিখিত পত্রে তদানীস্তন ব্রাহ্মদমাজ-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নির্ভাীকভাবে এই 

দুটি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, ও এই কারণে তিত্ববোধিনী পত্বিকা? গ্রহণ 

করতে পর্যস্ত অস্বীকার করেছেন ।১৯১২ দেখা যায় প্রতিবাদের ছুটি ধাবা দুই 

স্বতন্ত্র উৎসমুখ থেকে নির্গত। অক্ষয়কুমার অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন প্রধানত 

রামমোহনের যুক্তিবাদী চিন্তাদ্বারা__অভ্রান্তশাস্ত্বাদখগ্ডনে তীর প্রধান অবলম্বন 

রামমোহন রচিত 'তুহফাৎ-উল্ দুওহাহিদিন' ।৯১* অন্য দিকে ভিরোজিও- 

শিশ্তগণের প্রতিবাদ উৎসারিত হয়েছিল__ভিরোজিও উপদিষ্ট যুক্তিবাদ ও 

নৈতিক সততার প্রতায় থেকে-_য! কথা এবং কাঁজের মধ্যে পূর্ণ একা ও 

সামগ্রন্ত দাবী করে এবং মুখে কোনও আদর্শ বা বিশ্বাস জ্ঞাপন করে জীবনে তা 

রূপায়রিত না করা যে দৃষ্টিতে নৈতিক অপরাধ । প্রতিবাদের ভূমিতেও রামমোহন- 

ডিরোজিও পাশাপাশি আছেন। এই ধুগ্স প্রতিবাদের ফলেই ব্রাক্মদমাজের 

ধর্মবিশ্বাসে বিপ্লবী রূপান্তর ঘটে গেল। দেবেন্দ্রনাথ প্রবৃত্ত হলেন সমগ্র বেদ 

উপটিষদের পুনরধ্যয়নে ও পুনর্মল্যায়নে। তিনি উপলব্ধি করলেন যুক্তির সঙ্গে 

সামপতস্ত রেখে শান্্রকে সমগ্রভাবে রক্ষা করা যায় না এবং শেষ পর্বস্ত ঘোষিত 

হল ব্রাহ্গধমের ভিত্তি কোনও অত্রান্ত শাস্ত্র ণয়__তা হল উপাসকের আত্ম" 

প্রতায়নিদ্ জানোজ্জলিত বিশুদ্ধ হৃদয়' ।১৯* এই আত্মপ্রতায়ের সমর্থন শাস্ত্রে 

যে অংশে পাওয়া যায় শান্ত্ের সেই অংশই শ্রদ্ধেয়। দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক 

পরিবর্তন মাত্র ত্রাঙগধর্ ও ব্রাঙ্মদমাজেরই রূপাস্তর ঘটায়নি, আধুনিক ধর্মচিন্তার 

ক্ষেত্রেও বুগান্তর এনেছে। রামমোহনের ভাবশিশ্ত অক্ষয়কুমার দত্তর অঙ্গে 

সঙ্গে স্বাধীন বিচারবুদ্ধির উপাসক ডিরোজিওশিক্তগণের নিকটও আধুনিক যুগ 

এ বিষয়ে খণী। তরবৌধিনীপর্বের এই সমস্থিত ভাবধারাই উনবিংশ শতাবীর 

উত্তরার্ধে কেশবচন্ত্র-শিবনাথ. বঙ্ধিমচন্্র-বিবেকানন্দ, স্থরেন্্নাথ-বিপিনচন্ 

অরবিন্দ-রবীন্্নাথ প্রভৃতির কীতিমপ্ডিত যুগের উপযুক্ত ভূমিক1 রচনা করেছে। 

৪৮৫ 



গ্রমাণপঞ্জী 

১. ডিরোজিওর জন্মের সন-তারিখ নিয়ে সম্প্রাত কিছু বিতকের শৃষ্টি হয়েছে । টমাস 

এড যার্ড সেব মতে ডিবোঞ্জিও জন্মেছিলেন ১৮০৯ স্রীষ্ঠান্দের ১০ এপ্রিল (17617 10089 

77 5%0195101 906, 1120015670৫ 0087501856 05165661980, 0, 9) 1 ডিরোজিওব 

অগ্ব জীবনীকার ইলিফট ওয়।ল্টার ম্যাজ ১৮১০ খ্রীষ্টান্ধের 280] 19/6০60-র সাক্ষ্যের 

ভিতভ্ুতে উক্ত মত সংশোধন করে সিদ্ধান্তে আসেন, তার জন্বোর সন 'ভাবিথ ১৮ এপ্রিল, ১৮০৯ 

(1216))19 10610505176 136251172০০ 270. 16017761, িভআ £৫, 0০91০966% 1967. 6৫. 

887 75১ 0৮০8010871) [06০90096105 011) 1 বর্তমা/ন এ মতটিউ সর্বাধিক প্রচলিত । 

সস্পতি ডঃ বমেশচন্ নজ্ুমদাব ২৬ ডিসেম্বর, ১৮১১ ভারিখের 0810412 3626066- 

প্রকাশিত এক প্রতিবেদনেব ভিত্তিতে প্রমাণ করব।র চেষ্টা! করেছেন ডিরোজিওর জন্মতারিখ 

১৮ এপ্রিল হলেও জন্মবৎসর হবে ১৮০৮ (061725061/ 177010 0810066% 19576, 1১, 859)। 

এই মতের সমালোচন!| করেন ডঃ যোগীল্রনাথ চৌধুরী ( সাহিতা-পরিষৎ-পন্দ্রিকা, ৮৩তম বর্ষ, 

প্রথম-ছ্িতীর সংখ্যা, পৃঃ ৬৮-৬৯) ; তিনি ম্যাজ প্রদত ১৮০৭ শ্রীষ্টাব্দকেই ডিরোজিওর সঠিক 

জন্মসাল মনে করেছেন । সমালোচনার কিছুট! অসহিষু উত্তর দেন ডঃ মজুমদার (সাহ্তা- 

পরিষৎ-পত্রিক1, ৮৩তম বব, তৃতীয়স্চতুর্থ সংখা, পৃঃ ৪০-৪৩)। প্রত্যুত্তরন্বরূপ ডিরোজিগুর 

জাবছাশাম্ কৃত তার নিজের উক্তির ভিত্িতেই ডঃ মজুমদারের মত পুনর্থগুন করেছে 

ডঃ চৌধুরী (সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিক1 ৮৭তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্য।, পৃঃ ৩১-৩২)। শেষোক্ত 

প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর ডঃ মজুমদারের মত আর নিছ্িধায় মেনে নে ওয়! চলে না৷ । 
২, বঙ্ধিচন্ত্র চট্োপাদা!য় “ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব”, ড১ ভবতোষ মত্ত 

সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯৬৮-__ সম্পাদক যোক্তিত 'আুষক্রিক তথ্য, দ্বিতীয় পরিচ্ছেক্ব, পৃঃ ১১১, 

পাঞ্টীকা ৮১ 

ভাবত/ক।ষ (বঙ্গায় সাভিতা পরিষৎ) প্রথম পও 'ইংনেঙ্ল্, নলাবল্স', প* ৫১? 

৪. 1১797) 90170678880 106 270 (70115 ০) 19101501521, 1055706 0160 6৮৪ 

1949 010. 6-8 

+. [881 0৬03 ১1008 41 900410181001 15540 ০ 10455৫77016 (59121206. 

08190 06& 1949) 0. 39 

৬, ছা, 000 9708. 41215 10210202716 20550715066, [৩0০1৮০1 ৫8৫ 

10141521751 (নও 1710165020, 08195668 1980) 7. 65 

৭. 00. 14565 0, 08৫. 9. 91 

৮,160. 091১. 15-15 

৯. 1692. 0. 39 

১. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও ভৎকাজীন বঙ্জসমাজ (দ্বিতীয় সংস্করণ, কঙগিকাভা। 

১৯৬৯ ) পৃঃ ১৪৮ 

৪৮৩৬ 



১১. ব্রজেল্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথ।, দ্বিতীয় খণ্ড (চতুর্থ সংস্করণ ) 

পৃঃ ৫২) শিবনাধ শাস্ত্রী বলেন, মাধবচন্দ্রের এই মর্মে কৃত ইংরেজি উক্তিটি মর্বপ্রথম 

ডিরোজিওর ছাত্রমগ্ুলী পরিচালিত 417,076%%) (20111/6001, ) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 

(রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগদমাজ, পৃঃ ৯১)। 

১২.17010 756768/) 0০০৮৪: 1949 সংখ্যায় প্রকাশিত কৃফমোহুনের আত্মজীবনীমুলক 

বিবৃতিতে কথিত উক্ত কাহিনীটি উদ্ধার করেছেন জ্টষোগেশচন্রু বাগল, "রামকমল সেন 

কঁফমোহন বলোযাপাধ্যায়' (সাহিতায-সাধক চরিতমাজ।] ), পৃঃ ৩৭ 

১২ ক. 2155 199১5 ০07 ০01৮৮ 001190179 ১ 96150600175 170] 00101630616 

7824-71832 0০029007160 &1.0 71660 ৮5 &, 0. 105880068, 081056% 2959, 0. 726. 

১৩, 7. ভআ. 21989 কতৃক উদ্ধত; দ্রষ্টব্য ভার 12609 1067050 2 275 হা এত2 

7০৫৫ 27১৫ 761011761 (ত্য 10161010, 081905 668 1967) 0০. 167. 

১৪, 206 01157710] 04 0£2517)65 ০]. ০. 10 (09০6০)92, 549) 0522 150519 

1৬197) 10610210,) £607010650 00 19150£9, 01. 00, 000. 96-59 

১৫- 1040. 10. 49 

১৬, 17169677621 0814%019 ০2 41716001010 1১67920066 1196 2া56710 ০7 1060145৫ 

77011 66৮৮6 এ ০0178194607 ০1 2001615 054 2107/777615101 17050001008 [রিতোন 

%/0750%5 70715 00 8617£01] 2510. 4£1এ £276510650165 ৮5 11015099 0০, (৬৬. 2002 

& 0০.১ 1,970002) 800 5৮. 800799 0,018 0810065% 1861). 00,006 

১৭, গু. ঢছ8:08, 1)470510 2909, 169-70 

১৮, 181৫. 00. 196-96, 270 

১৯, 1৫. 00. 170-21 

২০, 100, 0,171 

২১. হিন্দু কলেজের রক্ষণশীল কর্তৃপক্ষ ডিরোজিওর ছাত্রমণ্ডলীর উচ্ছঙ্গলতার ভন 

তাকে দায়ী করে শিক্ষকপদ থেকে তার অপসারণ দাবী করলে ডিরোজিও ২৪ এপ্রিল 

১৮৩১ সভার পদত্যাগপত্র পাঠীন। এ তারিখে ডিরোজিওকে লিখিত এক ব্যক্তিগত প্র 

উইলসন জানতে চান ভিরোজিওর বিরদ্ধে নাভ্তিকতার বা হিন্দুসমাজ্জে প্রচলিত 

সামাজিক বিধিলংঘনে ছাঁত্রগণকে উৎসাহদানেব অভিযোগ সত্য কিন! তছুত্বরে ভিরোজ্িও 

উইললনকে ২৬ এপ্রিল, ১৮৩১ ভাবিথে তার উল্লিখিত পত্রথানি লেখেন। পত্রথানির জন্য 

জষ্টবা 66৯9 07082 ই 45810610211261 সত০ 9 1704510 22016 (091966% 

1949 ) 0. 94-91 1. ৪19 19610:10 20, 88489 উদ্ধৃত অংশের জঙ্য ডরষ্টবা 2115 

0, 08, 0, 25-96 ; সা0 57৪, 0, 08. 0 83-8৫. 

২২. এট| লক্ষ্য করবার শিষয়, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন প্রমুখ ভারতববেব 

ধর্মসম্প্রদারগুলির মধ্যে বিশেষভাবে হিন্দুসমাজকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনবার 

জন্ত এযা বৎ হী হিশরনারীগণের উদ্ভম বায়িত হয়েছে সবচেয়ে বেশী। অন্যান্য সপ্প্রদায়গুলিকে 

৬ 9৮৭ 



খর্মান্তরিত করবার চেষ্টা তার অবন্ঠই করেছেন-_কিন্ত হিন্দুগণকে *উদ্ধার” করবার জন্ত 
অবলদ্বিত তাদের প্রয়াসের তুলনায় *সে-সব এমন কিছু নয়। প্রধানত হিন্মৃতর্মের বিরুদ্ধে 

আক্রমণাত্্বক উন্নাসিক সমালোচন। এদেশে হ্রীষীয় প্রচারের অন্গবিশেষ । 
২৩, 81950687057 1000 17282 0170. 177060 8115560175 21701662076 01৮6 510660165০0 

7271507877 9001% 2৮120160100 10720602 9890700 7৫. 70877007825 1840, 

& 00199100235 97551 85601) 01 61759 9290700869700588 77801) 180. 6০ 6106 0518৩ 01 

705 1651 567568 ০01 [,9000069 010 6106 ন/%1087)05 8700 10006115798 ০1 [3৪568180, [8919- 

৪70). 9557 5007:98860. 6০ 920 200591099 ০৫ 01100986920 130870005 13) চ0856810. 17008- 

আঃ) 29010106০01 501208 ০1 0008 188018, ৪5 00079 881)9018]]5 70087081899000. 17) (258 

016110869 90059281017 01 % 197 6০ 6259 1916) ০01 09808) 791, 690-89 

২৪. 716 1577154561 দাও: 1886, 00. 39-40 ॥ আমাব ছাত্র শ্রীমতী অনীত। 

কমার ও ছাত্র শ্রীমণালকাত্তি চন্দের সৌঞ্জন্যে আমি এই দ্ুপ্রাপ্য পাত্রকার ফাইলগুলি 

দেখবার সুযোগ পেয়েছি । 

২৪, এড ওয়াড স স্পষ্টই বলেছেন, “72)086৮ 137810708 11017872 38097166, 21 0005918 

€00:50687 0000910, 8700. 0%10975 04 10987051018 00010118 ভ7920৮ ০087 60 0707186191)36 

৪ ০0015 1786 ৮785 6০0 109 931990680.8 89 022] 6108 10810] 902098097005 ০1 

1005 68901)808 ০01 600937 1209700. 9100. 77098687*-5 (25775 06102500995) £ ম্যাজ. 

সাধারপভ!বে এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করেছেন, ****6 অঃ] 99 88800. 6৮৮৮ 0005 5000] 

19580258 6508100 ৮% 78105107 00808 8106 0100 01 01071867970 20188101)87899 2001 

88৪ড 01 8990700101181)219706.) (72519 10610210, 10761210501) 7০6৫ 210 16100117861 

ঘ. 20) 

২৬, &, ঢা. 39818100010 £107890. 59০০/০1 10625 01৫ 5০০1 0171756 চ1, /341761 

1918-1935 717510910 1965 7070. 42-49 

৭, 1, 0. 1৫938100052 167,05061%1 15260. (40060221101 0601%9)  08190668, 

1976, 170. 259-60 

২৮. বামমোহনের জন্মসাল ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ ধরলে দ্বাব্কানাথ ঠাকুরের সঙ্গে রামমোহ্নের 

বর়ুলের ব্যবধান দাড়ায় ২২ £ রমানাথ ঠাকুরের সঙ্গে ২৮ ; প্রসন্নকৃমারের সঙ্গে ২» । নন্দকিশোর 

বসুর সঙ্গে ৩০? তারা্টাদ চক্রবর্তীর সঙ্গে ৩২ ? কালীনাথ মুন্শীর সঙ্গে ২৯ $ বৈকু্ঠনাথ 
মুন্শীর সঙ্গে ৩৪ | এ হিসাব আবও বাড়ানে! চলে । 

২৯. নগেন্্রনাথ, পৃঃ ৭৩৭ 

৩০, 18056 10610:0 ?), 19 

৩১, 0069৫ ৮৮ 4, পঁ 55151700.080, 49১02059610. 191১ 906501 10609 ৫0. 

9০0০1৫1 02766 /% 86701 71979-1935 0. 43 

৩২, নগেন্ানাথ, পৃঃ ৭৩২ 
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৩৬. ব্রজেল্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কখ।, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, 

বৃফলিকাত! ১৩৮৫) পৃঃ ৪৮২-৮৩ 

৩৪. 077500015 09600. 55695 (00118709 0.) ১৮1 0: &60925709)) 0. 148 

৩৫, রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত (দ্বিতীয় সংক্ষরণ, কলিকাত| ১৩১৯) পৃঃ ৩২ 

৩৬. অজিতকৃমার চক্রবর্তী, মহধি দেবেজ্রনাথ ঠাকুর (এলাহাবাদ, ১৯১৩): “জীবন 

চিত্রের খসড়া" পৃঃ গ-ঘ 

৩৭, ভবতোষ দত্ত রামমোহন রায় ও ভারতীয় অর্থনীতি; বিশ্বভারতী পত্রিক। ২৮ বর্ষ, 

দ্বিতীয় সংখা! ( কাতিক-পৌষ ১৬৭৯) পৃঃ ১১৭ 
৩৮, 10018 9889669 60:09: 19, 1880 000690. 10 7991078%1061)871 11810030081 

8715101 ০ 177010% 8০০21 270 চ015:5001 10565 08100668 1967, 70. 64-68 : 

ডঃ রমেশচল্ত্র মজুমদার এই ব্যাপারটি এমন ভাবে উল্লেখ করেছেন যার থেকে মনে হতে পারে 

এটি বোধ হয় তদানীত্তন 'ইয়ংবেঙ্গল* গোষ্ঠীর ভারতে ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপন সংক্রান্ত 

দৃষ্নিভললীর সামান্যলক্ষণ ₹ ৭---/৪ ০৩ $চ8 80 19586 ৪072)6 1980176 565061068 ০1 606 

17072008 0০011699 567৮ ৪6:050819 5650190. & [78৮ 1১০01101081] 7১:057802065 ০ 

18001070000 বি০5 09005] 8208 899901181)096706 11) 110018 01 8 06700870810 60019 

91 90180790 [7)81791010067) (৪10). [1) & 199])67 16850. ১৮ ৬ 5006706 66016 0259 

15200 11091955 ১০০1৪65 8200 70001181990 27) (109 17009, 3858685 ০01 19 71970829 

1830, 6109 00016 171860] 01 [)9701098 ০০10171586101) আ8৪ 16ঘ1790. 8:00 188 652] 

908068 975 90008107560 1) 96006 18108058559, (76105661170 0. 960) । 

ডঃ মজুমদার মূল [70% €3859669 পড়েন নি, ডঃ বিমানবিহানী। মজুমদার উদ্ধৃতির উপর 

নির্ভর করেছেন। কিন্ত ষে পও.ক্তিটিকে তিনি ভার উক্তির আকরবূপে বাবহার করেছেন 

ঠিক তার পুধের পতবক্ততেই যে বিমানবিহারী “ইয়ং বেঙ্গল, গোষ্ঠীর মুখপত্র 8136000 

১৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ সংখ্যার উত্তি থেকে 8001 3958665 (১৭ ফেব্রুয়ারী. ১৮৩০)-এর উদ্ধৃতির 

ভিত্তিতে বলেছেন “9০206 ৪9097085 ০1 6005 1782000 0011686 ৪0100০:660 8:8701001007) 

২০5১৪ 80105600901 ০010181286500 ০1 170088 ৮5 08180:50 1000007099120 996618187 

(8. 9. 14151520051 01, 0৫, 0. 54), মে কথ! তিনি বাদ দিলেন কেন? 

৩৯, রামমোহন ও তাৰ বন্ধুবর্গ কুক বাঙলা ও ইংরেজি ভাষায় বেপ্টিংকৃকে প্রদত 

অভিনন্গনপত্ত 00617776171 30286 ৬০]. 2:৮1 ০. 88৪ (0৯০0৪ 18. 1890) 

(2788 90015705706 00, 5-44)-এ প্রকাশিত হয়েছিল । 

৪০. নগেন্নাথ, পৃঃ ৩৬৮, পাদটাক! ; উল্লেখ্য যে, রামমোহন-জীবনীকার নগেন্্রনাথ 

চট্টোপাধ্যায় এক সময় ডিরোজিওর একপানি চরিত প্রণয়নের সংকল্প করেছিলেন এবং এই 

উদ্দেন্তে ডিরাজিও-শিস্ক রামতনু লাহিড়ী ও অস্তাদ্ত সমসাময়িক ব্যক্তিদের নিকট থেকে তথ্য 
সংগ্রহ করেছিলেন। ড্রষ্টব্য রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত সভার পত্র-_-তথ্বকৌমুদী, ১৬ বৈশাখ 
১৩৫৭ (২৯ এপ্রিল ১৯৫০), পৃঃ ১২ & ৬. 

৪৮৯ 



৪১, 06100 710171019 70%741 ০]. উঃ উজ 982168 (৫৪ 6০ 7965 

1894) “71788 0491007281] 115961708 ০ 7893৯ [5707000078০ 09, 258-66 : 

রসিককফ ও অন্যান্ত বক্তাদের বপ্ততাগুলি এথানে সম্পূর্ণ ছাপা হয়েছে। 

৪১, 4570760 ১7027)01 তথ] 1890, 20, 92 

৪৩, 1777:05% 20101 ০ [5 ০. 89 (59692006729, 1862) ৪11 ) ০. 

40 (098০6: 0, 1862) 77. 91%-19 ; ০. £1 (0০(০097 19 1862) 70. 396-88 

৪৪. 00116 0. 980 

৪৫. 11. 7. 295 ৃ 

৪৬. তৃস্তবোধিনা পত্রিক। ৩৫১ সংখ্য।, অগ্রহায়ণ, ১৭৯৪ শক, পৃ: ১৩৯-৭০ ং 

৪৭. [710%761 0৮0৫৮ 18367 “10000581968 ০০ 1700787) 91010067815 00. 4০৪ 

অন্টত্রও বেদ-উপনিষদেখ মত জ্থহ্) € কৃঝম়োহনের মতে) শাস্ত্রের প্রতি রামমোহনের মত | 

গ্রতিভাশালী ব্যক্তি পক্ষপাাতত্ে বিম্ময় প্রকাশ কৰা হয়েছে আ1)86 15 8৪692088170, 

8091) ও 100181)0) 001200. ৭৪ 61088 01 08001001000 25০১9 ছ5৪ 006 8810%2)60 60 80008 

০৮ ৪6 1889৮ 8০ 1091855 ৪0702055810], 6০0 1৮-- 10%0তা [05997001১62 1894. 19. 19 )। 

৪৮, 17710407561 ঢা9চএাড 18957 0০ 84795 

৪৯. 118107097 170745596 16082176505 ০ 117? 0 404 

৫০. 0210%/466769169/ ড০1. 11] (550এজ 0৪ 1815) 6৮, 18283 

৫১, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, 'নরদেব শিবচন্ত্র দেব ও তৎ সহথমিণীর জীবনালেখ্য”, কলিকাতা 

১৩১৮১ পৃঃ ৩৫ 

৫২. তদেব, পৃঃ২৪৩। শিবচলা তার পুত্রের জন্য পাগুলিপি আকারে এই অতি সংক্ষিপ্ত 

আত্মজীবনী রচন! করেন। তার বাঙলা জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এটি ভার উল্লিখিত 

বাঙলা জীবনীর অত্ততূক্তি করেছেন (পৃঃ ২৩২-৪৬ )। 

৫৩, তদের, পৃঃ ১৭৭-৭৮-তে উদ্ধত। 

8৪. ব্রজেম্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধত,--প্যারীচাদ মিত্র, (সাহিত্য-্পাধক- 

চরিতমাল1-_-১৯) দ্বিতীয় সংক্করণ, কনদিকাতা। ১৩৫০, পৃঃ ১৮ 

£৫. 'লুপ্তরত্োদ্ধার ব। প্যারীাদ মিত্রের গ্রস্থাবলী' (কলিকাতা ১৮৯২)-র অন্ততৃক্তি 

“ঘৎকিকিৎ। দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা! ১২৯৯, পৃ: ১; রামমোহন রচিত সংগীতটির পূর্ণ বন্ধানের 

জন্ত দ্রষ্টব্য, 'বরহ্মসঙ্গীত।, খ্স্থা বল ৪, পৃঃ ৬২ 

৪৬. “যৎকিঞিৎ' (লুগুরত্বোদ্ধার )+ পৃঃ ৬ 

৫৭. তদেব, পৃঃ ৫১; এত্রান্গধম$,, নবম সংস্করণ, কলিকাতা! ১৯৩৭, পৃঃ ২৫-২৬ 

৫৮, তদেব, পৃঃ €২-৫৩ : বরা দধর্ম;, পৃহ ৪৭ 

৫৯, তদেব; পৃঃ ৮৬ 

৬০, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (দ্বিতীয় লংস্করণ 

পত ১৯৪ 

৪৯৩ 



৬১. মেবেল্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মরজীবনী? (চতুর্থ সংস্করণ ), পৃঃ ৪০৬-০৯ 

৬১ ক. ১৯ বৈশাখ, ১২৪১ (৩০ এপ্রিল ১৮৩৪ ) তারিখের 'সমাচার দর্পণ+-এ প্রকাশিত 

চাগা-দাতৃগণের নামতালিকা! ভষ্টবা, ব্রজেন্্রলাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কখ।, 

্বিভীয় ধও (চতুর্ঘ সংস্করণ ) পৃঃ ৪৯৩ ; নামটি এখানে 'দক্ষিপানন্দ' ছাপ! হয়েছে ; ভার নামটি 

এই আকারেও প্রচলিত ছিল, এবং তার অনেক উল্লেখ আছে। 

৬২. রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃঃ ১১৭-১৯ ; মন্মখনাথ ঘোষ, 

রাজ! দক্ষিপারপ্রন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা, ১৩২৪), পৃঃ ১২১-২৩ 

৬৩. ব্রজেন্্রনাথ্ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড (চতুর্থ সংস্করণ ) 

পঃ ৪৯৩ 

৬৪, 13615601 96062001 ০1. ত 3০. 5 (0913 1849) 700. 49-60 ; ০1. ৪1, 

৩, 9 (715 16, 1819) 00. 90৮-06 £ ০1. 7 0.5 (৪ 5৫৪৪৮, 24, 1849) 0, ৪49 

110, ০] [, ০. ৪ (তথা 16, 1849) 10- 906-06 

৬৬. 5058005] 8875৬] 4 0০7১6121 7310210)9 ০ 8677127 (০6161771065 ০, হু 

08105665 1889. 1. 180 

৬৭, বাক্ষনারায়ণ বসু, আত্মচরিত ( দ্বিতীয় সংল্ববেণ, কলিকাতা ১৩১৯ ) পৃঃ ও৬ 

৬৮, 0010%616 76868) ড্০1 [ড় (3515-1090০902095: 1845) 10. 89, 393 

৬৯, আর্ধদর্শন, কার্তিক ১২৯১, “বাধানাথ শিকদার ; দ্বিতীয় প্রস্তাব, পঃ ২৯৭ 

৭০. তদের, পৃঃ ১৯৩: রাধানাথেব এই আত্মজী বনীটি “আর্দঁন” কাতিক ১৯৯১ সংখ্যায় 

প্রকাশিত বাশুল! প্রবন্ধে অন্ততূকক্ত। 
৭১. হি. 0. 181510708 76745060175 0259 7 এখানে বিনীত বভ্তবা, 

ডঃ মজুমদার এই সিদ্ধান্তস্তাপনকালে বিচারেব মে যে মানদও নির্ণয় করেছেন, রামমোহন" 

প্রসঙ্গে অঙ্গত্র তিনি স্বয়ং তা মেনে চলেননি। বামমোহুনের জন্ম সাল ১৭৭১ অথবা ১৭৭৪ 

এই প্রশ্নের সমাধানকল্লে ১৭৭৪-এর পক্ষে তিনি লিখতে ছিধা করেন নিঃ “0291১02০5৯0৫ 

শু 

51165, আ১০ 10৩ 606 1850 5375 91], দচ1065 10 6109 0210146 2616 25 1845 

8586 008 9818 আ%5 ৮০০ 20 1774”, (07 7৫717101581, 8০09 05199068 1972, 0.6) 

এবং এ বিষয়ে কিশোরাটাদের উক্তিকে রেভাঃ ডল উদ্ধত রমাপ্রসাদ রায়ের বিপরীত যতের 

(১৭৭২) বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন (1৮৫. 705, 14-16)। কিশোরীটাদের জন্ম ১৮২২ 

পষ্টান্দে এবং রামমোহনেব বিলাতযাত্রীকালে (১৮৩০) তিনি আট বছবের বালকমান্ত্র। 

সুতরাং প্রবীণ এঁতিহাসিকের পরোক্ষ যুক্তি বিশ্লেষণ করলে দাড়াচ্ছে, এই বালক রামমোহুনকে 

এতই তনিষ্টভাবে জানতেন (তিনি ঘে রামমৌহনকে আদৌ জানতেন এ তথ্য ডঃ মন্তুষদ্রার 

কোথায় পেলেন জানি না) যে সেই বাল্য বয়সেই ভার প্রকৃত জন্মসালটি পর্বস্ত জেনে নিয়ে মনে 

করে রেখেছিলেন, এবং পনর বছর পরে ভার প্রবন্ধে সেটি সঠিক ভাবে ব্যবহার করেছিলেন । 

অর্থাৎ পিদ্ধান্ত যেখানে নিষ্জের অভিপ্রেত সেখানে আট বছরের বালকের সাক্ষাও প্রমাণ 

হিসাবে অব্ঠ গ্রাহ্থ! তাহলে ডঃ মজুমদারের হিসাব মত রামমোহলের বিদেশযাজা 

৪৯১ 



“ইয়ং বেজল" গোঠীভুক্ত ৰাঁদের বয়স ১৫ থেকে ২০র মধ্যে-_ক্ীদেরই ব! রামমোহনের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ হতে ক! ভার দ্বাব। প্রভাবিত হতে বয়মের দিক থেকে বাধা কোথায়? ডঃ মজুমদার 

একথা খুব জোর দিয়েই বলেছেন, এক তারার্ঠাদ চক্রবর্তী ছাড়। “ইয়ং বেজল* গোষ্ঠীর আর 

কেউই যে রামমোহনের সংল্পর্শে এসেছেন তার কোনও প্রমাণই নেই (7617256671 [7070 
ঠ) 29)। এই উক্তি তখ্াশত ভাবে ঠিক নয় তা আমর] দেখেছি (দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৪০৯-৬০ )। 

কিন্তু মুহূ্ভকালেব জন্য দি তখ্যগত অসঙ্গতিব প্রশ্ন ন! তুলে আমর! এই উক্তিকে তর্কের খাতিরে 

স্বীকার কবে নিই, তাতলেও ডঃ মজুযদাবকে বোধ কৰি প্রতিপ্রশ্ন কব। চলে, কিশোবাটাদ 

মে আট বছও বয়সের মধেই বামমোহনের অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন তার প্রমাণ, 

কোথায়? কিন্তু সঙ্গতি-অসঙ্গতি বিচারের প্রয়োজনই অনাবগ্যক হয়ে পড়ে যখন লক্ষ্য 
কর! যায়, ড: মন্জুমদারের যে 0% 7210105070১ গ্রস্থে কিশোরীঠাদ্দের আট বৎসর 

বরঃক্রমের মধ্যে রামমোহনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার এবং সেই হেতু 

রামমোহনের জন্মসাল সম্পর্কে তার সাক্ষ্যের মূল্যবত্তার উল্লেখ আছে, সেই একই এস্ছে হিন্দু 

কলেজ পরিকল্পনাব উৎপত্তি সম্পর্ক ডিরোজিওর মতামত নাকচ করে গ্রন্থকার বলেছেন £ 

“'106:9210 ৪৪ ৪ 180. ০01 70109 59875 11767) 6৪ 1750900 0০17656 ৪৪ 10010819৫ 

80৫. 0০98]0. 0০8 1১856 8] 7918008] 100০19969* (01, 727/7701507 09 0, 81) 1 

অর্থাৎ রামমোহনেব জন্মসালপক্ষে আট বছরের বালক কিশোরাচাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্া কেন ন! 

তা ড; মজুমদারের অভিপ্রেত দিদ্ধান্তেব পক্ষে ; কিন্ত হিন্দু কলেজ স্থাপন কালে ডিরোজিওর 

বয়স যেহেতু মাত্র নয় বৎসর ছিল, সে হেতু হিন্দুকলেজের সঙ্গে উত্তরজীবনে ঘনিষ্টভাবে 
জড়িত থাক! সন্বেও হিন্দু কলেজ-পরিকল্পনার উৎপত্তি সম্পরকে ডেভিড হেয়ার-রামমোহনদ 

এই পরিকল্পনাব জনক এই মর্মে তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য, কেন ন। তা! ডঃ মজুমদারের অভিপ্রেত 

সিদ্ধান্তের বিরোধী । একই গ্রন্থে কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে ষার যুক্তিতে এত স্ববিরোধ, খ্রস্থান্তবে 

তিনি যে তার পূর্বনিঁত মানদও বিশ্বৃত হবেন ত| বিচিত্র কি? 

৭২. আধদর্শন, কাতিক ১২৯১ 'রাধানাথ শিকদার £ দ্বিতীয় প্রস্তাব? পৃঃ ২৯৩ 

৭৩, ২৩ জুলাই ১৮২৮ রাধাপ্রসাদ রায় লর্ড উইলিয়ম বেট্টিংকের নিকট যে আবেদন 

পাঠান তাতে তিনি ভার পিতার গুরুতর স্বান্থযভঙ্গের কথ। ও জননীর মৃতুাপ্রসঙ্গ বিশেষভাবে 

উল্লেখ করেছেন এবং এই বিষয়ে ইউরোপীয় চিকিৎসক ডঃ এলেক্জাগ্ডার হ্যালিডের একথানদি 

সার্টিকিকেট দাখিল করেছেন (28165 070. 1005%7705 ০. 249১ 9. 619) ; কর্নেল জেমস 

ইয়ং ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮২৮ তারিথে বেস্থামকে লিখিত এক পত্রে নিযাতন ও ছ্ৃশ্চিস্তার দয় 

ব'মমোহনের স্বাস্থ্যহানির উল্লেখ করে বলছেন, “41810202001 ০, 8161 ৪7) ৪230008 

৬0৫ [১:0100850 08119 (30087 £:90560209 ০£ 62050818, 0055 86 167068 ৮ 4128 

01 6616:06, 0678659787098, 71806, 801 6106 ০৪৮66] 10 6109 1586 1980৮ ; ০৩৮ 656 96216 

820 08808656805 ০01 006 86806 800. 1006 098799879 ০1 10986105 20855 81)9665৫ 

2১ 06758 8100 87001081750 1018 01699600, 200. 9০৫815 16816) 800 7018 92628868 ০ 

08”, (00115০182 চ70175 0) 076179 8617170175৫. 0. 9০৮806, ৬০], 50] 0, 2) । 

৪৪২ 



৭৪, 005০66৫, ৮১ 6৩ 45215 50881721 ৮০], 129 নত 89595 (1৮5 ৮০ & 96৩৪৮ 

1880) : '8515619 1576511185009৩? 7. 909 

দর, 1,616615 070. 10002416115 010, 15তেছে- 13011 519 

৭৬. [70115 ০0) ০676179 201৮11561% 5৫. এ. 9০106 ০1. এ 0. 7-9 : 00165 

10726706 ০] 1070 চ7016077861/17/07828-35 5070 877 010111108, ড০1- 17 

[১ 1946-46 

৭৭, ঘটনাটির বিস্তারিত বর্ণনার জন্য ড্র্ুব্য, ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামষোহন রাস 

( সাহিতা-সাধক-চরিতমালা, পঞ্চম সংদ্করণ ). পৃঃ ২৪২৯ 

৭৮. ব্রজেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ছ্িতীয় খণ্ড (চতুর্থ 

সংস্করণ ) পৃঃ ৪৮১ । এ সম্পর্কে সমাচার-দর্পণ ২৩ আশ্বিন ১২৩৮ (৮ অক্টোবর ১৮৩১) সংখ্যান্থ 

প্রকাশিত মণ্তব্যটিও তাৎপবপূর্ণ_ তদেব, পৃঃ ৪৯; রসিককুধ মল্লিকের ১৮৩৪ সালের 

কলিকাত| টাউন হলে অনুষ্ঠিত রামমোহন-ম্মৃতিসভায় কৃত উ্তির এবং ১৮৩১ সালে 

বামমোছনেব জীবজ্শায় সমাচার-দর্পণের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই রক্ষণশীল রামমোহন- 

প্রতিপক্ষের পত্রের সমকালীন সাক্ষ্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন £ 

54৯০০10910020010920 20518 7092279 আও 100৮ 88809038690 ছাঃ) 0106 (00300988010 ০01 6109 

209০০ 0011986 71961075 1869..*.” (01 8০717701817 1২০১ 2 91)1 রামমোহন 

যদি হিন্দু কলেজ-পরি কল্পনার সঙ্গে আদৌ জড়িত ন! ছিলেন তাহলে তাকে অধ্যক্ষসভার 

স্দন্ঠ করবার প্রশ্ন তার সমক1লে উঠল কেন সেটুকু ডঃ মজুমদার ভেবে দেখেন নি। যদি 

কেবলমাত্র রক্ষণশীল হিন্দু মহল থেকেই এই পরিকল্পনার উত্তব হত তাহলে রামমোহুনকে 
এব সঙ্গে জড়িত করবার প্রপ্থই উঠতে। ন1। 

৭৯. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, স্বিতীয় থণ্ড (চতুর্থ সংক্করণ) পৃঃ ৪৮৫-৮৬ 

৮০, 76 7695 ০ ০701৮ 001701)9 5 96160680185 001) 0012%/70 03226/45 

7584-1832 00201169 &700. 708690 ৮৮ &, 0. 0958 3808৯, 0810066৬ 1969, 27. 697 । 

এই প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য, সমাচার-দর্পণ, ২ ফাস্ভূন ১২৩৭ ( ইং ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১), সংবাধ- 

পত্রে সেকালের কথা, ছিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংশ্করণ, পৃঃ ৪৭৬-৭৭ 

৮১. উদ্ধৃত, যোগেশচন্দ্র বাগল, 'রাধাকান্ত দেব” ( সাহিত্য-সাধক-চরিতমাল।-২০, 

শ্িতীয় সংক্ষরণ ) পৃঃ ১৪ 
৮. দ্রষ্টবা, পঞ্চম অধ্যায়, পৃঃ ২৫৭-৫৮ ) এবং তত্র্ত প্রমাণপঞ্জী, উল্লেখ ১১২ পৃঃ ৩০৩-৩০৪ 

৮৩. 39510001790 05517015 9820067, 55536289698 £০17) 0006 5209959077088 ০1 

856 17080 0011886 001717738889 19186208 6০ 696 01877188581 ০৫ 85025 1009 

তাজ 106:05107) 197631267৮09 ০০1156 2108776 ০), 42. (82 1969) 2058105 

989650209 00, 4-8 

৮৪. উদ্ধৃত, যোগেশচন্দ্র বাগল, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা! 

১৯৬৩ ) 'বসিককুক মগ্লিক') পৃঃ ১৭৮৭৪ 

৪৪ 



৮৫, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা (প্রথম সংহ্করণ, ১৯৪১) পৃঃ ৪৬) রাধাকাস্ত দেব 

(সাহ্ত্য-দাধক-চরিতমাল1) পৃঃ ১৩; এউন্নবিংশ শতাব্দীর বাংলা,র দ্বিতীয় সংক্ষরণে 

'রাঁধাকাস্ত দেব; অধ্যায়টি বজিত হয়েছে। ভূমিকার গ্রন্থকার বলেছেন যে হেতু সাহিত্য- 
সাধক-চরিতমালায় 'রাধাকান্ত দেব শীধক তার শ্বতন্্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে__তাই তিনি 

£ই সংক্করণে সে-সম্পকিত অধ্যায়টি রাখ! প্রয়োজন মনে করেন নি। | 

৮৬, 'রাধাকান্ত দেব? (সাহিত্য-সাধক-চরিতমাল1), পৃঃ ১৪; এযাডাম প্রচলিত অথে 

স্ছ্থরি ছিলেন না রামমোহুনের প্রভাবে তিনি একেস্বরবাদ অবলম্বন করেন। ৰ 

৮৭, উনবিংশ শতাব্দীর বাংল1, পৃঃ ৮৫-৮৬ : “রাধাকান্ত দেব”, পৃঃ ৮১ 

৮৮, [08510 70106 11115), 01161101651, 077 176 13620] 86170550126 চ৮,) 

199-96 | 

৮৯. ভবতোষ দত্ত, “রাজ! রাধাকান্ত দেব'__ইভিহাস, সপ্তম খণ্ড, তৃতীয় সংখা! 

(কাঠিক-পৌধ, ১৩৭৯), পৃঃ ১৫৭-৭৫ ; প্লচনাটি পবে লেখকের 'কীতির্যন্ত' (কলিকাতা, 

১০৮৬) শীর্ষ প্রবন্ধপ্রস্থের অন্তভূক্তি হয়েছে (পৃঃ ১-১৯)। 
»০. প্রসঙ্গত উল্লেখা, সম্প্রতি প্রদশিত ডিরোজিওর জ্রীবনসংক্রান্ত এক চলচ্চিত্রে রাধা- 

কাস দেবকে যে ভাবে খলনায়করূপে চিত্রিত কব! হয়েছে তা ইতিহাসের অমার্জনীয় বিকৃতি 

ছাড়া কিছু নয়। 

৯১. জ্রষ্টব্য, পঞ্চম অধ্যায়, পৃঃ ২৬১-৬১ 

৯২, 101411561০0 0796 8০901 -1350160 50০649 ৮০). অয্েছ (18566) 00, 20114 

সইব্যপঞ্চম অধ্যায় পৃঃ ২৬২ 
৯৩, 10610] ০ 1186 2০901 45524৮0 9০০০৪/১ ০1. সুভ (1860) 22১. 909-80 

৯৪. রাধাকান্ত দেবের স্মৃতির প্রতি এতটুকু অমর্ধাদ। প্রকাশ ন। করে বল! যায় 

শব্বকল্পক্রমণ নামক সুবৃহৎ সংস্কত অভিধানের পরিকল্পন। ও প্রকাশ সংক্রান্ত সর্বপ্রকাৰ 

ব্যবস্বাপনা বাধাকান্তর হলেও, প্রকৃত সংকলয়িত। ছিলেন তার পোধিত পণ্ডিতমণ্ডলী । 

র্তাগাবশত এর সবটুকু কৃতিত্বই উত্তরকাল বাধাকান্তকেই অর্পণ করেছে ; সংকলক পণ্ডিভ- 
বর্প আজ নিম্মুত। উনবিংশ শতাব্দীতে অনুরূপ একটি দৃষ্টান্ত কালীপ্রস্ন সিংহের নামে 
প্রচলিত মহাভারতের বশ্লান্ববাদ। এই অনুবাদ এখন কালীপ্রসম্নব নামেই চলে, কালী প্রসন্ন 

নিষুক্ত প্রকৃত অন্ববাদক পগ্ডিতমগ্ুলীর নামও কেউ করেন ন। সেকালে হিন্দুসমা জভূক্ত 

বিস্তোৎসাহী বিত্তশালী ব্যক্বর্গের অনেকে সংস্কৃতচর্চায় উৎসাহী ছিলেন এবং নিজ ব্যয়ে 

পণ্ডিতগণের সাহায্যে সংস্কৃত গ্রন্থাদি ও শাস্ত্রানুবাদদ প্রকাশ পুণ্যকর্ম বিবেচনা করতেন । 

বর্ধমান রাজসভা-প্রকাশিত সংস্কত শস্থাদির অনুবাদসমূহ এই মনোভাবের অপর এক নিদর্শন । 
এই সব প্রকাশনের মূলে যে পপ্ডিতমণ্ডলীর উদ্ভম থাকত তাদের যথোপযুক্ত দক্ষিণ! দিয়ে 
তুষ্ট করা কত--সংকলয়িতা বা অনুবাদকরূপে তাদের প্রত্যেকের নামোল্লেখ প্রয়োজন দে 

করা হত পা। 

৯৫, যোগেশচন্্র বাল, “রাধা কুন দেব, (সাহিত্য-সাধক-চরিতমাল) পৃঃ €১-তে উদ্ধৃত। 

৮৪ 



৯৬, 00108112 76168) ৬০], 317৬ (1867) 45876) হা 8530088570 06, 

আট 899, 895 

১৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বঙ্দযোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংক্করণ, 

প্ 8৬৪৭ 

৯৮, 12758017 0005800. 11105 17161201701 109)01701)0 165016 05190665 3810 

4] 

৯৯, ২৬ শ্রাবণ, ১২৪১ (» আগস্ট, ১৮৩৪) সংখ্যা “লমাচার-র্পণঃ-এ উদ্ধৃত, “সংবাদ- 

পত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড ( ধর্থ সংক্ষরণ) পৃঃ ৩৩৯-৪০ 

১০০, ৭ ফাল্ধন, ১২৪৪ (১৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৩৮ ) সংখা! “সমাচার-দর্পণ'-এ উদ্ধৃত--তদেষ, 

পৃ; ৪৪৮-৪৯ 

১৬১. তর্দেব, পৃঃ ১৫৭ 

১৩২, তদেব, পৃঃ ৪০৫-০৮ 

১০৩. 207181)58 [007081801 10800110501 2125016 7১. 194 

১০৪. "তন্ববোধিনী সভার ১৭৬৮ শকের আয়-বায়-স্থিতির নিরূপণ পুস্তক*, ভূমিকা £ 

পৃঃ ১.৩ 

১০৫. তত্ববোধিনী প্রক1, ১ ভাদ্র ১৭৬৬ শক, পূঃ ১০৪ 

১০৬. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রা্গলমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরাক্ষিত বৃত্তান্ত ( ১৩৬০) 

১৯-২০ ; আত্মক্ঞীবনী ( চতুর্থ সং) পৃঃ ৩২ 

১৯৭, তত্ববোধিনী সঙ্গ ও আধুনিক বঙ্গসংস্কতিব ইতিহাসে তার ভূমিক! সম্পর্কে হষ্টব্য, 

যোগানন্দ দাস, “১৯৩৯ : তত্ববোধিনী সভার শতাব্দ বৎসর, প্রবাসী, চৈ ১৩৪৫, পৃঃ ৮৩০. 

৪৩ ॥ দিলীপকুমার বিশ্বাস, 'তত্ববোধিনী সভ। ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর?-_ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ড, 

প্রথম সংখ্য! (ভাদ্র-কাতিক ১৩০১) পৃঃ ৩১-৪৯ ॥ তৃতীয় সংখ্যা ( ফাস্তুন-বৈশাখ ১৩৬১ 

৬২), পৃঃ ১৬৪-৭৯ ; চতুর্থ সংখ্যা (জ্যেষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৬২), পৃঃ ২৪২-৬১। ষষ্ট খণ্ড, প্রথম সংখ্যা 

(ভান্র-কাতিক ১৩৬২) পৃঃ ৩৩-৪৬। দ্বিতীর সংথ্যা (অগ্রহায়ণ ১৩৬২) পৃঃ ৯২-১*২ ? 
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১০৮, ভুদেব মুখো গাব্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস তৃতীয় ভাগ (১৩১০ বঙ্গ) পৃঃ ৩৯ 

১০৯, মন্সধনাথ ঘোষ, কমবার কিশোরাচাদ মিত্র, কলিকাতা ১৩৩৩, পৃঃ ৪৮০৬১ 
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১১১, মন্মধনাথ ঘোষ, কম্মবীর কিশোরাী্ঠাদ মিত্রঃপৃঃ ৯৯-১১১ 



১১২, ভ্রষ্টবা, স্বিতীয় অধ্যার, পৃঃ ৭৪-৭৫, ৮১-৮৩; এবং তত্রহ্থ প্রমাণপঞ্জী উল্লেখ 

4৫৫, (পৃঃ ৮৭) 

১১৩. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতন্ন লািড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ্, (দ্বিতীয় সং) পৃঃ ১৮১ 

৮২-তে পত্রথানি আংশিক উদ্ধৃত। 

১১৪. দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৮২ 

১১৫. দেবেন্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী ( চতুর্থ সংস্করণ ) পৃঃ ১২৪ 



পরিশিষ্ট 





রামমোহন রায় ও ফরাসী বিদ্বম্মগুলী 

রামমোহন বায়ের জীবন নিয়ে ধারা অনুশীলন করেছেন তারা সকলেই 

জানেন ইউরোপপ-প্রবানকালে পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য 

তিনি ফ্রান্দে প্রভূত শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। রাম- 
মোহনের ইংরেজি জীবনচরিতগুলির মধো বিশেষ করে শ্রীমতী কলেট রচিত 

[06 1806 8100 1,6066175 0৫ [৪1৭7 [২8101001)01) [২০ এবং মেরী 

কার্পেন্টাবের [850 70855 11) চ081900 0৫056 78131) ২9101000180 

7 গ্রন্থ ছু'খানিতে প্রসঙ্গত উক্ত লেখিকাদ্ব় রামমোহন কর্তৃক ফান্স- 

পরিদর্শনের উল্লেখ করেছেন, যদ্দিও তারা সে-বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেননি; 

সম্ভবত তাদের তা জানাও ছিল না।১ ১৯৩৩ গ্রীষ্টাব্ধে অনুষ্ঠিত রামমোহ্ন- 

মৃত্যুশতবার্ধিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাদাম্ মোরা নায়ী জনৈকা ফরাঁলী বিছ্ষী 
ফ্রান্সের সঙ্গে রামমোহনের যোগাযোগ সংক্রাস্ত ছুটি নিবন্ধ রচনা করে 
এ বিষয়ে নূতন আলোকপাত করেন।২ সেই সময় শোনা গিয়েছিল উক্ত 

মহিলা ফরাসী ভাষায় রামমোহনের একটি জীবনচরিত প্রণয়নের জন্য উপকরণ 
গ্রহে ব্যাপৃত আছেন। (বর্তমান লেখক যতদূর জানেন পরিকল্পিত এই 
জীবনীগ্রস্থ অগ্ঠাবধি প্রকাশিত হয় নি।) তার প্রবন্ধে মাদাম মোরা উল্লেখ 
করেছিলেন যে রামমোহন ফ্রান্সে গমন করবার বেশ কয়েক বৎসর পূর্বেই 

ভারতীম্ব দর্শনে স্থপত্তিত ও বিশেষজ্ঞ রূপে তার সুনাম সে দেশে প্রতিষ্ঠিত 

হয়েছিল এবং তিনি ১৮২৪ গ্রীষ্টাব্ধের ৫ জুলাই ফ্রান্দের 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্ 
( প্রাচ্যবিদ্ভাুণীলনের জন্য প্রতিষ্িত কলিকাতার এমিয়াটিক মোঁসাইটির 

অনুন্ূপ সারম্বতপভ|) নামক প্রতিষ্ঠানের শ্বানিত বিদেশী লাস্য নির্বাচিত 

ইয়েছিলেন। মেরী কার্পেন্টারের পূর্বো্ত পুস্তকের পরিশিষ্টরূপে প্রকাশিত 
একখানি পন্ধেও আমর1 এই তথ্য জানতে পারি যদিও উল্লিখিত ঘটনার 

ধন-তারিখ সেখানে দেওয়া নেই।ৎ বর্তমান আলোচনায় মাদাম মোরা 

৪৯৯ 



পরিবেশিত এই কৌতুহলোদ্দীপক প্রসঙ্গটি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত 
অহ্সন্ধান ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন ফরাসী প্রাচ্যতত্ববিদ পণ্ডিতমগডলীর 

সঙ্গে রামমোহনের যোগাযোগের যথাসম্ভব পূর্ণ চিত্র উপস্থিত কর] যাচ্ছে। 

বিপ্লবের জন্মভূমি রূপে ফ্রান্সের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করলেও ভারতে 

অবস্থানকালে ফরাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করবার স্থযোগ 
বামমোহন সম্ভবত পাঁননি। কিন্তু তিনি 'সোসিয়েতে আপিয়াতিক্*-এর সদস্য 

মনোনীত হবার পূর্বেই--এমন কি তাঁর ইউরোপগমনেরও পূর্বে, বেদাস্তদর্শনের 

স্থপণ্ডিত ব্যাখ্যাতা ও সমাজসংস্কারক রূপে তার পরিচয় ক্রমশ ইংলগ্ডের স্ায় 

ফ্রান্দেও ছড়িয়ে পড়তে স্থকক করেছিল। সম্ভবত ১৮১৯ গ্রীষ্টাব্বের আরস্তে 

কলিকাতার তদানীন্তন 71) 71065 পত্রিকার সম্পাদক ম. দা'কোস্তা স্বরচিত 

রামমোহনের এক জীবনকাহিনী ও তথৎ্সহ বরামমোহনের কয়েকখানি গ্র্থ 

ব্লোয়! (81915)-র বিশপ আবে গ্রেগোয়ারকে পাঠিয়ে দেন। এই তথ্যাদি ও 

গ্রশ্থাবলীর ভিত্তিতে উক্ত ধর্মযাজক রামমোহনের জীবন ও কীতি সংক্রান্থ 

এক পুস্তিকা ফরাসী ভাষায় সংকলণ করে প্রচার করেন। এই পুস্তিকাঁটি 

১৮১৯-এ তৎকালীন ফরাসী সাময়িকপত্র “লা ক্রোণিক রেলিজিউজ,' (].৪ 

(01):0771006 0611816058 )-এ মুদ্রিত হয়েছিল* ; এবং এর একটি ইংরেজি 

সাবাস্থবাদ ইংলগ্ডের 'ছ্য মাস্থলি রিপোঁজিটরী অব্ থিয়লজি এযাণ্ জেনারাল 
লিটারেচার” (17০ 0101)00]15 7২609516915 0£0106919£5 ৪100 (€1)218] 

[.1067900:৪) পত্রিকায় পর বৎসর (১৮২০) প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদের 

কয়েকটি অনুচ্ছেদ মেরী কার্পেন্টার ত্তার গ্রন্থে উদ্ধত করেছেন।* যতদূর জানা 
যায় গ্রেগোয়াবের রচনাটি ফরাঁপী দেশে রামমোহনকে পরিচিত করবার প্রথম 
প্রচেষ্টা । এ পর্ধস্ত রামমোহন সংক্রান্ত আলোচনায় “মাস্থ'লি রিপোজিটরী'তে 

মুদ্রিত সারান্থবাদের মেরী কার্পেন্টার উদ্ধৃত অহ্থচ্ছেদ ক'টির উল্লেখ অনেকে 
করেছেন। দীর্ঘ মূল রচনাটি আধুনিককালে কেউ অহ্সন্ধান ও বাবহার 
করেছেন বলে বর্তমান লেখকের জান! নেই। সম্প্রতি লেখকের অনুরোধে 

লগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের “স্থল অব. ওরিয়েন্টাল এ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ 
বিভাগের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ভঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় 
অন্ুগ্রহপূর্বক ব্রিটিশ মজিয়ম গ্রস্থাগার থেকে “ক্রোণিক্ রেলিজিউজ'-এ প্রকাশিত 
গ্রেগোয়ারের মূল প্রবন্বটির আলোকচিত্র লেখককে পাঠিয়েছেন। এই 



সৌজন্যের ফলে বর্তমান লেখক সমগ্র মূল রচনাটির এক টীকা-টিগ্ননী-যুক্ত 
বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন ।* 

আলোচ্য প্রবন্ধটির পাঠকমাত্রই জানতে কৌতুহলী হবেন ম. দা'কোস্তা 
বামমোহনকে ব্যক্তিগত ভাবে জানতেন কিনা এবং রামমোহনের জীবনসংক্রাস্ত 

তথ্যসমূহ তিনি প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে সংগ্রহ করেছিলেন কি না। রচনার 
কোথাও এ সম্পর্কে কোনও উল্লেখ নেই। এমন অহ্মান করবার ভিত্তি আছে 

১৮১৬-১৮-এর মধ্যে লেখক রামমোহন সম্পর্কে জিজ্ঞান্থ হয়ে তাঁর জীবনীর 

উপকরণ সংগ্রহ করেন। ১৮১৬ থেকে রামমোহনের ইংরেজি গ্রন্থগুলির গ্রকাঁশ 
শুরু হয় এবং এই সময় থেকে উক্ত স্থজ্রে দেশবিদ্দেশের ইউরোপীয় মহল ক্রমশ 

তার সম্পর্কে আগ্রহী হতে আরম্ভ করেন। এই সময় কলিকাঁতার এক 

ইংরেজি সংবাদপজেের ইউরোপীয় (ফরাসী) সম্পাদক ম. দা'কোস্তার সঙ্গে 

তীর বাক্তিগত পরিচয় স্থাপিত হওয়া অসম্ভব নয়; বিশেষত যেখানে 'ক্রোণিক 

রেলিজিউজ'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের ভূমিকায় বলা হচ্ছে দ'কোস্ত! ছিলেন 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা, ইতিহাস ও পুরাতত্বে বিশেষ পারদর্শী (0:55 
21:55 08155 15 18170165) 1:1)50015, 168 21201001665 06 1717706 ), 

তবে এই সম্ভাব্য পরিচয় যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিল এমন কথা জোর করে বলা যাঁয় 

না। তার কিছু কিছু উক্তি অলতর্ক, ভাসা-ভানা অথবা ভ্রান্ত । রামযোহনের 

সঙ্গে পরিচয় থেকে থাকলেও তিনি লব তথ্য যে ত্বাকে জিজ্ঞাসা করে জেনে 

নেননি, প্রচলিত ধারণ! বা কিংবদস্তীর উপর একাধিক স্থলে নির্ভর করেছেন, 
এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া এটুকু বিচার, কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির 

সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সাহায্যে তার নাড়ীনক্ষত্রের খবর জেনে নিয়ে প্রকাশ 

করবার বর্তমানে প্রচলিত সাংবাদিক রীতি সেকালে চালু হয়নি। 

লেখকের ভ্রাস্তির নিদর্শনন্বপ বলা যেতে পারে, তিনি রামমোহনের 

জন্মসাল উল্লেখ করেছেন ১৭৮০ ? তার পিতা রামকাস্ত রায়ের ( নামটি অশুদ্ধ 

ভাবে উচ্চারিত--২৪70-79170-1২০6 ) মৃত্যু-ব্সর সম্পর্কেও তিনি সুনিশ্চিত 

নন। তার মতে বামকান্তর মৃত্যু হয় ১৮০৪ কিংবা ১৮০৫ সালে। সম্ভবত 

এই সুত্র থেকেই কোনও কোনও সমকালীন পাশ্চাত্য লেখকের ধারণ! 

জন্মেছিল, বামমোহনের জন্ম ১৭৮৭ গ্রীষ্টাবধে। কিন্তু এই তারিখ বিশ্বাসযোগ্য 

নয়, কেননা বামমোহনের জীবনের পরবর্তী যে সব ঘটনার তারিখ আমব! 
পু 

€৬১ 



নিশ্চিত জানি সেগুলির সঙ্গে এব সামপ্রন্ত করা যায় না। রামমোহনের 

জন্সসাল হিশাবে ১৭৭২ বা ১৭৭৪ গ্রীষ্টাব্ধের মধো যে কোনও একটিকে বেছে 

নিতে হবে । রাঁমকান্ত রায়ের মৃত্যু যে ১৮*৩ গরষ্টাব্বে হয়েছিল, তা নিশ্চিত 

জানা গেছে। রাঁমমোহনের আরবী-ফাসণতে লিখিত পুস্তিক1 'তুহ.ফাৎ-উল্- 
মুওহাহিদিন'-এর শিরোনামের অন্থবাদ লেখক করেছেন 'সর্বধর্মের পৌত্তলিকতার 
বিরুদ্ধে (0097506 1'10015166 06 60055 165 [২০118109195 ) 3 প্রকৃতপক্ষে 

তা হবে 'একেশ্বরবাদীগণের প্রতি উপহার" ৷ এই জাতীয় বেশ কিছু ক্রুটি 

.থাকলেও গ্রবন্ধটির মধ্যে একজন শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, সমকালীন ব্যক্তির দৃষ্টিতে 
সমগ্র ভাবে বামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও কীন্তির যে ছবি ফুটেছে তার মুল্য কম 
নয়। দৃষ্টান্তত্বরূপ বল! যেতে পাবে, নিম্নলিখিত উল্লেখগুলি এঁডিহাঁসিকের 
দৃড়ি আকর্ষণ করবে £ 

(১) সমসাময়িক অন্য কোনও আকরেই বামমোহনের কৌলিক উপাধি 
'ৰাড়য্যা' (বা বন্দ্যোপাধ্যায় ) উল্লিখিত হয়নি। রামমোহনের 

বংশ সাধারণ “বায় বংশ” বলেই পরিচিত। রায় (বা বায় 

বায়ান" ) খেতাব এই পরিবারে এসেছিল মুশিদাবাদ নবাব সরকারে 

চাকরীর স্থত্রে। গ্রেগোয়ারের প্রবন্ধে আরভেই দেখা ঘায় রামমোহন 

উল্লিখিত হয়েছেন 81070 01)018-1২06 88:7000318, অর্থাৎ 

“রামমোহন রায় বীড়,য্যা” বলে। মূলের 'বানছজিয়া ( 0800030115 ) 

যে বাড়য্যা'রই যত্সামান্ত উচ্চারণ-বিকৃতি এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । 

রামমোহনের শিক্ষা সম্পর্কে গ্রবন্ধে বল! হয়েছে, তার প্রাথমিক শিক্ষা 

হয় পিতার তত্বাবধানে নিজ গ্রামে । এই সময় তিনি ফার্সী ভাষাও 
শিক্ষা করেন। এর পর তাকে বিশেষ করে আরবী শিক্ষার জন্য 

পাটনায় পাঠানো হয় (]] 976০0 155 70:6071675 €1640061)5 

06 16000080101) 20165 06 5010 0616, €চ স 8090116৪055 

২ 
জরি 

12 7061381) 3) 0915 000 61/৮0958 & 09009, 0০0: ও 

815:60076 ] ৪7916 )। পাটনাতে আরবী ভাষায় মূল ইসলামীয় 

ধর্মশান্্র ছাড়! আরবী অন্গবাদে আরিস্টটুলের দর্শন ও ইউক্লিভের 

জ্যামিতির সঙ্গে তার পরিচয় হয় (963 2881065 06 780152 108 

5161)0 €000161: 00610650173 063 501108 4 4১11860056৫ 



(৩) 

(৪) 

0; 7/10০]11065 00010 67 2806 )। ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

বলতেন, আরবী শিক্ষার জন্য রামমোহনের পাটনা গমনের কাহিনী 

উত্তরকালের কিংবদন্তী মাত্র, এর কোনও সমসাময়িক প্রমাণ নেই। 

দেখা যাচ্ছে সমকালীন বিবরণে আববী শিক্ষার জন্য পাটনাপ্রবাসের 
কাহিনী সমর্ধিত হচ্ছে। পাটনার পর্ব শেষ করে অবশেষে 

কলিকাতায় এসে রামমোহন সংস্কৃত শেখেন (2501) ও 

0810065. 0010 5 97001610015 18. 181002 58105011665) 1 এ 

বর্ণন1! যথাযথ হলে বলতে হবে রামমোহনের সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ 

হয়েছিল কলিকাতায় এবং উত্তর জীবনে এর ভিত্তি পাকা হয় 

কাশীতে, বিশেষ করে উপনিষদ-বেদান্ত অনুশীলনের ক্ষেত্রে । 

কলিকাতায় স্থায়ী হবার আগে রামমোহন নিজের চেষ্টায় খানিকটা 

ইংরেজি শিখেছিলেন ; লেখকের মতে ১৮১৪ থেকে কলিকাতা বাস 

আর্ত করবার পর তিনি অধ্যয়ন, কথোপকথন ইত্যাদির মাধমে 

তার ইংরেজিজ্ঞান পাকা করে নেন (4 0810005. [২21 

10)01)01) ২0৪ 51016 2. [9612001017761 585 0018815581)265 

08175 18. 1817806 ৪10615158, 70217125 16০6015 ৪০ 12 

000৬1590101) ) 

লেখক আরও জানাচ্ছেন, এই সময় তিনি প্রিচার্ড (00105005196 ) 

নামক এক ইংরেজ স্কুল-শিক্ষকের কাছে কিছু লাটিন ও ম্যাকে 

(15155 ) নামক জনৈক দার্শনিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন জার্মানের্ 
নিকট গণিত বিগ্যা শিক্ষা করেন ( [1 90001600616 760. ৫৬ 
19011) 000 208106 07655016 ৪.781915, 10101006 70710015810 ; 

৪০ 01) 4৯116009150, 00101061091595) 110106 ১ 01 000] 0+ 

5731710 05 5-0010119501001006) 101 21056186159 163 17090): 

038000063 )। ছুটি তথাই অজ্ঞাতপূর্ব। রামমোহন যে ইউরোপীক্র 

উচ্চ গণিতশান্ত্রে বযুৎপন্ন ছিলেন এমন পরোক্ষ ইঙ্গিত সমসাময়িক 
স্তরে পাওয়া যায়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট, মিশনের 
কার্ধ-বিবরণে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে, 
“০১06 2150 11055 7051151) 101) 50116000553 ৪170 16805 

ড 
৫৩, 



101) 5885. 1210£1151)1759701160080081 210 17060809105 51081] 

০1155.” 11 এ বিষয়ে রামমোহনের কিছু খ্যাতিও ছিল, কেন না 
স্কুল বুক সোসাইটি ফাগুপন রচিত 17000000007, 00 4500০ 

130705-র যে বাঙলা অন্থবাদ প্রস্তত করেন সেখানি পরিমার্জনের 

ভার তারা বামমোহন ও মি: গর্ডনের উপর দিয়েছিলেন ।” তা 

ছাড় রামমোহন আইজাক নিউটনের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন 

এবং এই মহামনীষীকে 0756 0৫ 0176 £:676550 10901901708 0019178 

10380 ০] 156 বলে উল্লেখ করেছেন ।* আলোচা নিবন্ধে 

তার গণিতশিক্ষা! সংক্রান্ত একটি নির্ভরযোগা তথ্য সর্বপ্রথম পাওয়া 

গেল। ১৮১৯ সালে সংকলিত এ নিবন্ধে রামমোহনের গ্রীক ও 

হিক্র শিক্ষার ত্বভাবত উল্লেখ নেই, কেন না এ ছুটি ভাষা! তিনি 

অন্নুশীলন করেন ১৮২০-র পর খ্রীষ্টীয় বিতর্কে জড়িয়ে পড়বার সময়। 

নিবন্ধে বলা হয়েছে, তরুণ বয়সই ভাল কা মন্দ যে কোনও নৃতন 

ভাবধার1 গ্রহণ করবার পক্ষে উপযুক্ত সময় একথা বিবেচনা করে 

রামমোহন নিজ বাষে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন যেখানে 

পঞ্চাশটি ছেলেকে সংস্কত, ইংরেজি ও ভূগোল শেখানো হয় 
(08090001000-1২06) 06158060015 163 16101)5555 550 1:8%৩ 

আজ 
€৫ 

16 0105 18৬01810165 2৪0 10000৬68006 5 7001085 ০0 2020- 

81929, &:6010768. 563 00100690919 01176 ৪০016 00 1১07 

€1)96151706 15 52105907106) 1 21)051815 € 18 £09£8121716, ৪. 

0116  ০10009110910)6 :0720691)5 )। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত 

হবার পূর্বে রামমোহন নিজ ব্যয়ে শু ড়া পল্লীতে ইংরেজি শিক্ষার জন্তু 

এই বিদ্যালয়টি স্থাপন কবেন। ১৮২২ সালে তিনি এটিকেই গ্যাংলো 

হিন্দু ক্কুলে রূপান্তরিত কবেছিলেন। গ্যাংলো-হিন্দু স্কুল ১৮২২ 

খ্রীষ্টাব্দে গ্রথম স্থাপিত নয়। তব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর 

পূর্বেতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।১ৎ এখানে 

১৮২২-এর বহু পূর্বে রামমোহন-প্রতিষিত উক্ত বিগ্ভালয়ের একটি 
অজ্ঞাতপূর্ব নির্ভরযোগায সমসাময়িক উল্লেখ পাওয়া গেল। 

দ1 কোস্তার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গ্রেগ্রোয়ার কর্তৃক রচিত সমগ্র প্রবন্ধটির 



যে বঙ্গানুবাদ আমি অন্তত্র প্রকাশ করেছি এখানে তার সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি 
অনাবশ্তক। কিছু কিছু অজ্ঞাতপূর্ব তথা পরিবেশন করা ছাড়া এ প্রবন্ধের 

অতিরিক্ত মূল্য এখানেই যে, রামমোহন সম্পর্কে এটি সর্বপ্রথম ফ্রান্সের ভারত- 
জিজ্ঞান্থ পণ্ডিতমগুলীর কৌতুহল উদ্রিক্ত করতে সমর্থ হয়। এর পর থেকে 
রামমোহনের সমাজ ও ধর্ম সম্পকিত সংস্কারপ্রচেষ্টা ও গ্রস্থাবলী তাদের 

অনুসন্ধান ও অধায়নের অন্যতম বিষয় হয়ে দাড়াল। দা কোস্তা ১৮১৯ সালের 

একেবারে প্রথম দিকে বাঁমমোহন সংক্রান্ত তার প্রতিবেদনের সঙ্গে রামমোহনের 

কিছু গ্রন্থও গ্রেগোয়ারকে পাঠিয়েছিলেন । গ্রেগোয়ারের প্রবন্ধটি অন্ুবাদকালে 

সেটি বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বর্তমান লেখক দেখিয়েছেন এই প্রেরিত গ্রস্থগুলি 

স্থনিশ্চিতভাবে ছিল: (১) 71517519001) 01 27 4১110261070670 ০1 

076 ৬6৫৪176 ( ১৮১৬); (২) 517518610]) 0: 005 15100002218) 

(১৮১৬); (৩) & 10061657050? [7011900 111)6190) (১৮১৭) 

(৪) 4 96০0920 [0661)06 0£ 01) 1৬101700106150158] ১556600 ০৫ 

0) ৬65৪৩ (১৮১৭); এবং (৫) 70805180101) 0৫ ৪. 00171616106 

1০6০ 561) 218 ৪0৬০9০৪6০ :0 ৪00 ৪1) 09000106100 01 005 70180006 

০৫ 00151076 ভ/100%5 4৯115 (১৮১৮ )। “কোনোপনিষদ'-এর ইংরেজি 

অনুবাদখানি ১৮১৬-তে প্রকাঁশিত হলেও সেটির কোনও উল্লেখ গ্রেগোয়াবের 

প্রবন্ধে নেই । এই কারণে প্রেরিত গ্রস্থগুলির মধ্যে এটি ছিল না বলেই অন্কমান 

করতে হয়।১১ ১৮০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্েে প্রকাশিত “তুহফাঁৎ উল্-মুণ্হাহিদিন্*-এৰ 
উল্লেখ গ্রেগোয়ার যে ভাবে করেছেন ও তার শিরোনামের যে ভুল অনুবাদ 

প্রবন্ধে দিয়েছেন তাতে মনে হয় এ গ্রস্থখানিরও তিনি নাম শুনেছিলেন 

মাত্র, এটি চোখে দেখেন নি। মনে রাখতে হবে 'তুহফাৎ'-এর ইংরেজি 

অনুবাদ তখনও প্রকাশিত হয় নি। যাই হোক গ্রেগোয়ার কর্তৃক তার প্রবন্ধে 

প্রারধ গ্রন্থগুলির বিষয়বস্ত সংক্রান্ত দীর্ঘ আলোচনার পর থেকে রামমোহনের 

গ্রন্থাবলী সম্পর্কে বিদগ্ধ ফরামী পাঠকের আগ্রহ জন্মায় এবং তা সেদেশে 

আমদানী হতে শুরু হয়। 

মাদাম মোর'যার পরে যত্বপূর্বক এই বিষয়ে কিছু মলযবান তথ্য সংগ্রহ 
করেছেন আমেরিকান গবেষিকা শ্রীমতী আডিয়েন মুব। তাঁর বহু পরিশ্রমের 

ফলে রচিত ২৪100901001) তি0য ৪10 £১7061108 (১৯৪২) নামক গ্রন্থে 
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তিনি রামমোহন সম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় লিখিত রচনাবলীর যে 
তালিক1 সংকলন করেছেন তাঁর থেকে জানা যায়, ফ্রান্সে উনবিংশ শতাব্ধীর 
কুড়ির দশকের আরন্তেই রামমোহনের রচনাবলী সম্পর্কে অনুসন্ধান ও 
আলোচনা কিছু কিছু 'আরম্ত হয়ে গিয়েছে । সম্ভবত সর্বপ্রথম “রেভ্যু 

আপিক্লোপেদিক্' (২৪৮০৪  ঘা)০5০10906100 ) পত্রিকায় রামমোহন 

রায়ের আটখানি গ্রন্থের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল।১২ শ্রীমতী মূর এই 

বিশেষ সংখ্যাটির সন-তারিখ উল্লেখ করেন নি। কিন্তু “সোসিয়েতে 

আসিয়াতিক'-এর মুখপত্র 'জুর্নাল্ আসিয়াতিক্* আগস্ট, ১৮২৩ সংখ্যায় 

প্রকাশিত রাঁমমোহনের অপর এক গ্রন্থতালিকায় প্রসঙ্গত: “বেভ্যু আসিক্লো- 

পেধিক্-এর এ সংখ্যাটির খণ্ড ও প্রকাশকালের উল্লেখ আছে; তা 
হল সগ্ধম খণ্ড, ১৮ « শ্রীষ্টাব্ৰ।১১ “রেভা আসিক্লোপেদিক'-এ প্রকাশিত 

তালিকার অন্তভুক্তি গ্রন্থগুলির নাম ফরাসী ভাষায় মুদ্রিত হলেও শ্রীমতী মূর 
অনুমান করেছেন, এগুলি রাঁমমোহনের গ্রন্থের ফরাঁপী অনুবাদ নয়, ইংরেজি 

নামগুলিরই (সম্ভবত ফরাসী পাঠকগণের বুঝবার স্থবিধার জন্য ) ফরাসী 

অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে । তার অন্গমান যে যথার্থ তার অন্য প্রমাণ 

আছে, দে আলোচনা যথাস্থানে করব। উল্লিখিত গ্রস্থগুলি এই ( বন্ধনীর 
মধ্যে ইংরেজি নামগুলিও দেওয়! হল) : 

(১) মা৪0006101 00 72198 001810151)202. 1 063 01781910069 

না 98108 ৬০০৪, 90181) 19 61956 00 ০6106 00211815- 

ন'0108758. 5015309170817)0 11001666615. 0001-0015381)05 06 1606 

80106106 5601 00160001802 02001916101. 01:12  0181)00 €াঃ 

[৪090001)61) 1২81, 0810005,0011105516105)151090095081056 

[9655, 1816 (0018105180101) 0৫6 056 00178 [00917150080 017 ০৫ 005 

006 50906601005 9৭1705 ৬6০০৪. 82000701116 6০ 1106 51958 ০. 

00০ 56616018060 913915092790188158 2 7250801151011)6 00০ 01 

৪150 005 5016 0070171090966005 06 005 90016706 13611)8 2170 176. 

4৯10176 18 0106 09160 0: আ075010১ 0810005১ 1816), 

(২) শুা5৫5০৫০০। 0018 81755 00 ড581508 00 01000 

06 0003 169 ড৬০0৪.5...0510005, 1817, 17 0, (00851801018 01 

৫৪০ 



৪) 80110860060 01 0006 ৬6৫০1708০01 7৬ [65010001) 0৫ ৪1] 0১6 

৬6085, 0810009১181 6).১৪ 

(৩) 17850000102 05 1'101)00810191)508. 0. 193 ০1781791069 06 

15801007) ৬০৫৪,,,08150065১ ঢ2101110 0216108, 0010 0095021066 

71655, 1816. (12175181010 01 006 151)01780151)90 0196 01 016 

০1990661501 002 ৪] ৬০৭৪ 0৪100009 1816), 

(৪) 1[0612056 ৫0. 01)6151)5 101000036 51) 16€0001)56 ৪. 178 07006 

0007) 22661075607 [06 | 1'10018015 10110006 ৭. 7৬0901-99, 02100007, 

1817, 52 00, (2১1061650০2 01177117010 101)61910 1) 1€0]5% 00 006 

৪0901 016 21) 5%90816 01 1001805 ৪০ 7090199, 08100009, 

18127), 

€৫) 968001006 06161086 00 5551210)6 100000106156 055 ৬ ৪৫1৪$ 

০13 15001052 2. 01) 809109816 06 15996 01625610006 ০0106 1)11)00176 

১১002109008) 1817) 58 20. 14 ১৪০০1১এ 16651)06 04 006 17%10150- 

00615610981] 95566107 01 010০ ৬০৫55 17 1619] 60 21) 890910965 101 

00০ 01556150 30806 ০£17177000 ৬/০151010, 08100002) 1817), 

(৬7800906101) 01017 80005868065 ৬6৪০৪70৪০00 8010001 0 

60083 163 ৬6৫৪৪ ৪৬০০ 1 08000000 00 [8178 09902101010502 

701) 063 01790106300. 98108 ৬6৫৪১ 1,0190165, ঢু. ৪6]. 70910 

1817. (20110561010 06 006 ৬০210 2150 008 72081151) 0818 

12001 0৫ 006 0208 [00915151590 16111170650 910) ৪. 0:61906 05 

10101) [01855 501208110176 8 15661 240165560 05 0৪001090100] 

২০১ শু, 21907. [700160 1:0150010. 1817). 

(৭) এু৪00০06101) ৫৭. 1/000061-00199101০179098 06 1 4১0)21- 

ড৪-৬০9....0810065) 10. 18101017656, 1010055 01555, 1819 25 00, 

(21551801017, 06 0০ ট1090709] 00001511080 0 006 00001৮8- 

ড5০এ ৪00010178 60 006 51953 ০0৫6 005 06161018060. 510001)10076- 

০179250, 08100105) 1819). 

(৮) 70500000178 00. 1:0- 78, 05 [ ৪1001 

নু ৫০৯, 



৬০০৪, 0810905, 1819, 40 01১. (58175190028 0৫ 00০ 7000-0000- 

10151)00 01 0) 010০:-৬ 6৭ 2০০09101178 €০ 0০ 81953 ০: 006 ০০16- 

107:2160 501)1001201)8150) 0৪10008. 1819). 

১৮২*-তে রেভ্যু আসিক্লোপেদিক-এ প্রকাশিত এই গ্রস্থপপ্ধী ভিন্ন 
রামমোহনের কতকগুলি গ্রন্থের অপর একটি তালিক] যে “সোসিয়েতে 

আনিয়াতিক্'-এর মুখপত্র 'জুর্নাল আসিয়াতিক আগস্ট, ১৮২৩, সংখ্যায় 

প্রকাশিত হয়েছিল তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীমতী মৃর তার 
সংগৃহীত রচনাঁপঞ্তীতে 'জুর্নাল আসিয়াতিক'-এর অক্টোবর, ১৮২৩ সংখ্যায় 

প্রকাশিত ম লাযাজুয়ানে লিখিত রামমোহনপরন্থাবলীর সমালোচনামূলক এক 
প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন ।৯ ছুই কারণে বর্তমান লেখকের মনে হয়েছে 

প্রবন্ধটির নাম ও প্রকাঁশের স্থানকাল তিনি জানতে পারলেও সেটি নিজে 
পড়বার স্থযোগ ত্বার হয়নি। কেননা অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত ল্যাজুয়ানের 

প্রবন্ধে স্পষ্ট আগস্ট সংখ্যায় মুদ্রিত রাঁমমোহনের গ্রস্থতালিকার উল্লেখ আছে। 

শ্রীমতী মূরের এই তালিকার কথা জানা নেই। দ্বিতীয়ত উক্ত গ্রন্থতালিকা 
এবং ল্যাজুয়ানের প্রবন্ধ পড়ে দেখলে তিনি স্থনিশ্চিতরূপে বুঝতে পারতেন 
যে ফরাসীদেশে রামমোহনের পুস্তকাদির ইংরেজি অন্তবাদই প্রচলিত ছিল, 
ফরাপী ভাষায় রামমোহন-গ্রস্থাবলী সম্ভবত অনূদিত হয়নি। 'বেভ্যু 
আসিক্লোপেদিক*এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দেখে তিনি যে অন্থমান করেছিলেন 

তার সমর্থক প্রমাণ 'ভূর্নাল্ আসিয়াতিক্'-এ প্রদত্ব গ্রশ্থতালিক1 ও লযাজুয়ানের 
প্রবন্ধের মধোই আছে। তা ছাড়া এই গ্রন্থতালিকার মধ্যে শ্রীমতী মৃৰ 

কথিত “বেত আসিক্লোপেদিক-এর বিশেষ সংখ্যাটির প্রকাশকাল যে দেওয়া 
আছে সে তথাও এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। কিন্তু তা সত্বেও শ্রীমতী যুবের 

পরিশ্রমের মূল্য ব! গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। বিশেষতঃ লযাজুযনের রচনাটির 
উল্লেখ করে তিনি বামমোহন-গবেষকগণকে এক নূতন পথের নির্দেশ 

দিয়েছেন। উক্ত নিবন্ধের উল্লেখ মাদাম্ মোর'যাও করেন নি। 
, স্মরণ রাখা প্রয়োজন, 'ভুর্নাল আসিয়াতিক্'-এ উপরি-উক্ত গ্রস্থতালিকা 

বা ম. ল']াজুয় নে লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৪ শ্রীষ্টাবে “সোসিয়েতে 

আসিয়াতিক্* রাঁমমোহনকে সম্মানিত সদস্ত মনোনীত করবার পূর্বে । মাদা্ 
মোরযার গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছেযে উক্ত বৎসরের ৭জুন তারিখের 
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অধিবেশনে এ প্রতিষ্ঠান রামমোহনের সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা আছে কি না 
সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্ত এক বিচারক-সমিতি নিযুক্ত করেন। 
ম. লাযাজুয় নে, ম. বুহ্ফ এবং ম. ক্লাপরোট, এই তিনজন সদস্তকে নিয়ে এই 
সমিতি গঠিত হয়। এর পূর্বে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্ধে ম. ল্যাজুয়ানে রামমোহন- 
গ্রস্থাবলী সম্পর্কে তার প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন ব্যক্তিগতভাবে, বিচারক- 

সমিতির সাস্তরূপে নয়; বিচারক-সমিতি তখন পর্যস্ত গঠিতই হয় নি। 
কথাটি উল্লেখযোগ্য, কেনন] কারও কারও এই বকম ধারণ] হয়তো আছে যে 
ল্যাজুয়ানের ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্ধে প্রকাশিত প্রবন্ধ অনুসন্ধান-সমিতির সাস্ হিসাবে 
তার সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বচিত।১৬ বরং বলা যেতে পারে ফ্রান্সে 
রামমোহনের গ্রন্থাদির ক্রমপ্রচার ও লাযাজুয়ানের প্রবন্ধে প্রদত্ত সম্রদ্ধ 
রামমোহন-পরিচিতি “সোসিয়েতে আসিয়া তিক্'-এর সঙ্গে যুক্ত গ্রাচ্যততজিজ্ঞান্থ 
ফরাসী পণ্ডিতমগ্ডলীকে রামমোহন সম্পর্কে ক্রমশ শ্রদ্ধাবান ও অহ্ুসন্ধিৎথ 
করে তুলেছিল এবং সেই জন্যই তার! রামমোহনকে বৈদেশিক সান্য মনোনীত 
করতে ইচ্ছুক হয়ে উল্লিখিত কমিশন বা বিচারক-মগডলী নিযুক্ত করেন। 
রামমোহনের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করে তার মতামতের সঙ্গে পূর্ব হতে পরিচিত 
ছিলেন বলেই ম. ল্যাজুয়ানে অন্সন্ধান-সমিতির অন্যতম স্স্ত নির্ধাচিত 

হয়েছিলেন। 'জুর্নাল্ আসিয়াতিক্*-এর পুরাতন ফাইলে বর্তমান লেখক শ্রীমতী 

মূর নির্দিষ্ট ম. লাযাভুয়ানের প্রবন্ধটি খুঁজে পেয়েছেন; সেই প্রবন্ধে উল্লিখিত 
গ্রন্থতালিকাটিড তার দেখাবার সৌভাগ্য হয়েছে। নান! দিক থেকে এগুলি 
অত্যন্ত মূলাবান এবং রামমোহন-প্রসঙ্গে এসবের কোনও আলোচনাই আজ 
পর্বস্ত হয়নি। স্থতরাং এ সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ ও 
প্রয়োজন আছে। 

'জুর্নাল্ আসিয়াতিক্-এর ১৮২৩ শ্রীষ্টাব্ধের জুলাই সংখ্যায় মুক্রিত সংবাদে 
দেখা যায় ম. ছবোয়া গ্য বোসেন্ 'সোঁদিয়েতে আসিয়াতিক'-এর ৭ জুলাই, 
১৮২৩, তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উক্ত প্রতিষ্ঠানকে কয়েকখানি গ্রস্থ উপহার 
দিচ্ছেন।১৭ তার মধ্যে ফার্সী ভাষায় দুখানি হস্তলিখিত পুঁথি এবং ভারতবর্ধে 
প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ে ইংরেজি, ওলন্দাজ ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা কয়েকখানি 
পুস্তক ছিল। রামমোহন-রচিত আটখানি পুস্তক যে এই গ্রস্থাবলীর 
অস্ততু-ক্ত ছিল এই তথ্য জানতে পার! যায় পরবর্তা আগস্ট সংখ্যার পত্রিকায় 

€০৯ 



এ 

প্রকাশিত পূর্বোল্লিখিত রামমোহনের গ্রন্থতাঁলিক] থেকে । সেখানে ৭ জুলাইয়ে 
অনুষ্ঠিত সভা ও ম ছুৰোয়া কর্তৃক পুস্তক উপহারের উল্লেখ আছে (781701 
165 ০০1:৪৪৪৪ 02109 ৪18 9০০16%6 4891801006 02195 16319691006 

007 10111601823 081 1. 1006015 06 73691151)6775 01) 16100810106 

[010 01090100155 10-85 00100610810 10016 00018 £63 0001165 £ 

0810065 0€ 1816 ৪ 1821 €£ 005 721 16 660 0181)00906 10001064 

61 981050116 [3800958159 [9018 60 €7 06168] [80010010018 0২05) । 

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয়, এই গ্রন্থতালিকা প্রকাশকালে রামমোহনের 

ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ফরাসী পণ্ডিত মহলের ধারণ] অতিশয় অস্পষ্ট ছিল। 

কেনন। এই প্রসঙ্গে তাকে 16 £€এ. 7081)0081)6 বা পরলোকগত ব্রাঙ্মণ' বলে 

উল্লেখ করা হয়েছে । খানিক পরবে এই মর্মে এমন স্পষ্ট উক্তিও দেখা যায় যে 

১৮২১ বা ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে বামমোহনের মৃত হয়েছে (,6 00610 :8107006 

৪01 250 10010 61) 1821] (৮1 18223.) তাদের এমন বিশ্বাসও ছিল 

বামমোহনের সংস্কৃত নাম 'রামায়ন-রাজা'! দেখা যাচ্ছে ম. দ1'কোন্তা প্রেরিত 

তথোর ভিত্তিতে ইতিপূর্বে রচিত বামমোহন সম্পর্কে আবে গ্রেগোয়াবের 

ফরামী পুস্তিকা রামম়োহনের মনীষা সম্পর্কে ফরাসী বিদ্বৎ-সমাজের কৌতুহল 
উত্রিক্ত করলেও তার বাক্তিজীবন সম্পর্কে অন্তত ১৮২২-২৩ পর্ধস্ত ফ্রাচ্মে 

বিশেষ কোনও অনুসন্ধান হয়নি । ম. ছুবোয়।! উপহৃত গ্রস্থগুলির মাধ্যমে 

রামমোহন সম্পর্কে ফরাসী স্থধীসমাজে ধীরে ধীরে যে সম্রন্ধ জিজ্ঞাসার উদ্ভব 

হয় তার ফলেই পরে এই সব ভ্রান্ত কাল্পনিক ধারণার নিরসন হয়েছিল একথা 

ধরে নেওয়া যেতে পারে। 

উক্ত গ্রন্থতালিকার গ্রথমে ছুবোয়া-প্রদত্ত রামযোহনের আটখানি পুস্তকের 

নাম দেওয়া হয়েছে । তার মধ্যে প্রথম চারথানি যথাক্রমে কেন ( কলিকাতা, 

১৮১৬), ঈশ ( কলিকাতা, ১৮১৬), মুণ্ডক (কলিকাতা, ১৮১৯) ও কঠ 
( কলিকাতা, ১৮.৯) উপনিষদগুলির ইংরেজি অন্ুবাদ। লক্ষ্য করবার 
বিষয় নাম কটি ইংরেজিতেই দেওয়] হয়েছে, ফরাসীতে নয়। তালিকার 

পরবতী চারখানি গ্রন্থ যথাক্রমে ;: (৫) 0 45198507006 001354 ০৫ 

ঢ109] 762010006 115061961)161)0]5 ০৫ 781)002815109] 0961%81/065 

(08158605) 1820) 3 (৬) 10176 016556005 0£ 16808 (0810005 1820); 

€ 
১০ 



(9) £&0 40068] 00 005 01010150217 09110 (0810008) 1820)। 

(৮) ১৪০০০ 4১02065৪100 006 000150270 00110 (025165806) 1821)। 

ছুবোয়ার নিকট হতে প্রাঞ্চ গ্রস্থগুলি ছাড়! আরও কয়েকখানি পুস্তকের নাম 

এই তালিকাভুক্ত হয়েছে দেখ] যায়, যথা : (৯) [077 66010 [78106 ০01705 

]”100180165 0655 17000065 61) 1810£06 212102 15 0)6006 00৬186 

€[5 1817605 795581)2 ( হিন্দুগণের মৃতিপৃজার বিরুদ্ধে আরবী ভাষায় রচিত 

একটি ক্ষুত্র পুম্তিকা এবং ফাসী ভাষায় এ একই গ্রন্থ) ; [গ্রন্থ প্রকাশের 

স্থান কাল দেওয়! নেই); আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বইখানি রামমোহন 
রচিত সুপরিচিত আরবী ভূমিকাঘুক্ত ফার্সী পুস্তিকা “তুহ.ফাৎ-উল মুওহাহিদিন' 

( প্রকাশকাল আনুমানিক ১৮০৩-০৪ )। কিন্ত গ্রন্থের নাম যে ভাবে উল্লিখিত 

হয়েছে তা 'তুহফাং' এর বিষয়বস্তর যথার্থ পরিচায়ক নয়। 'তুহ.ফাঁ্-এ সাধারণ 

ভাবে সকল প্রচলিত ধর্মে ক্রটি প্রদর্শন কর! হয়েছে, বিশেষ করে হিন্দু প্রতিমা- 

পুজার বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয় নি। এই প্রসঙ্ে স্মরণীয়, গ্রেগোঁয়ারও তার 

পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধে তুহফাৎ' এর বিষয়ব্স্ব সম্পর্কে একই ভুল করেছিলেন। 

বামযোহনের ১1) £00681 00 006 05101150181) ৮0011০--এর ভূমিকায় 

উল্লিখিত আছে, তিনি অতি অল্প বয়সে প্রচলিত হিন্দু পৌন্তলিকতার বিরুদ্ধে 
আরবী ও ফ।স্ণ ভাষায় একখানি পুস্তিক1 রচনা করেন (10 ৪]000938 
06 5 0011) 2 13091010001), 1500 0] 1211000020 100190:5 ৪0 ৪. 

615 2119 [0611090 0%6 1)15 1160, 10016 00001151060 ৪ 00৪ 01106 ৪. 

069056. 17) 4£১0815 ৪00 7615121) 88810860006 5580600) 1১৮ 

গ্রস্থপীতে আরবী-ফাম'তে রচিত পুস্তকখানির প্রকাশের স্থান ও 
কালের উল্লেখ না থাকাতে মনে হয় সংকলক এ গ্রন্থ নিজে দেখেন নি; 

সম্ভবত 4৬ 4£070681] 00 006. 010115080 001011০ এর ভূমিকা থেকে এর 

বর্ণনাটি সংগ্রহ করেছেন। এক্ষেত্রে নামটি ফরালী ভাষায় মুদ্রিত হবার কারণ 
বোধ হয় এই যে মূল গ্রস্থ ইংরেজিতে রচিত নয় ; (১৭) 4১ 106651)06 ০৫ 

০0৫ [717)0001)61500 (08150008) 1817); (১১) & 56৫01 10621610705 

০0:05 1৬101)001)61500 9950202) 0৫ 0102 ৬5৫95 ( 0810000) 1817); 

(১২) [00 09970157808. 00 98008 ৬6৪. €1) 581550016 ৪6 ৪2 

9217£811 ৪৮ চ) 0008101517209 06 1 ৪017901-৬ 202 20551 08155 

১) ৫১৬ 



063 0] 181)8095 (0৪1০3059, 1818) (সংস্কৃত ও বাঙলা-ভাষায় একখানি 

সাঁমবেদীয় উপনিষদ্ ও এ ছুই ভাষায় একখানি যজুর্বেদীয় উপনিষদ)১৯ 7 (১৩) 
[12175181001 06 006 £১010£60076106 96 005 ৬5৭10 (0০৪10000, 

1818)২* 3 (১৪) [81091801019 01 ৪ ০0970621610005 0৪6৬66€1% 21 

80%090865 270 ৪1) 00017617601 605 0180০01060৫ ০1)11)% 

1003 21155 £010 006 011610791 0010618 (0217£911) (08100009, 

1818)। ৃ 

দুবোয়া যে পুস্তকগুলি “সোপিয়েতে আগিয়াতিক্' নামক প্রতিষ্ঠানকে 

উপহার দেন তার সব কটি যে ইংরেজি, ওলন্দাজ ও সংস্কৃত ভাষায় 

লেখা 'জুর্নাল্ আপিয়াতিক-এর ১৮২৩ সালের জুলাই সংখায় তার স্পট 

উল্লেখ আছে। বাময়োহন-রচিত পুস্তকগুলি সেই গ্রন্থরাজিরই অন্তভুক্ত। 

পরবর্তী আগস্ট সংখ্যায় মুক্রিত গ্রস্থতালিকাতেও দেখা যায় ছুৰোয়া-উপহৃত 
গ্রন্থগুলির পরিচয় ইংরেজি নামেই দেওয়া হয়েছে এবং অতিবিক্ত বইগুলির 

ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষে প্রকাশিত ইংরেজি, বাঙলা, সংস্কৃত ও আরবী-ফার্সী 

সংস্করণসমূহেরই উল্লেখ করা হয়েছে । কেবলমাত্র আরবী-ফা্সী পুস্তিকা এবং 

সংস্কৃত-বাঙ্লায় মুদ্রিত উপনিষদ ছুইখানির ক্ষেত্রে পুস্তকের নাম ইংরেজির 

পরিবর্তে ফরামীতে লেখবার কারণ এই যে উক্ত রচনাগুলির ভাষা ইংরে জ 

নয়। রামমোহনের কোনও গ্রন্থ ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে 

জানা যায় না। তৎকালীন ফরাসী বিদ্বৎ-সমাজ ইংরেজি ভাষার মাধামেই তীর 

গ্রস্থাদি অনুশীলন করেছিলেন । এর থেকে বোঝ! যায় যে ১৮২০ ্রীষ্টাব্ধে 'রেভুয 
জাসিক্লোপেদিক্'-এ প্রকাশিত রামমোহনের গ্রন্থতালিকা সম্পর্কে শ্রীমতী 

আড্িয়েন মুর যে অনুমান করেছিলেন তা যথার্থ,__অর্থাৎ ফরাসীতে মুত্রিত 
হলেও তা| প্রক্তপক্ষে রামমোহনের ইংরেজি পুস্তকেরই তালিক1। 'জুর্নাল 
আসিয়াতিক্-এ প্রকাশিত বামমোহনেের - গ্রন্থপপ্তীটির সক্ষেই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া 

হয়েছিল যে পত্রিকার পারনি সংখ্যায় ম, ল্যাজুয়ানে বামমোহন- 
গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচনা করবেন (07. 0:০০৮]:৪ 08198 0017 71001998112 

02060 065 0096: 800175 06 1২. 18101017091 ৪] 165 00৮18£65 

06 1২800070100]8 [২০০ )। 

'জু্নাল্ আসিয়াতিক'-এর অক্টোবর) ১৮২৩ সংখ্যায় ম. লযাজুয়াানে লিখিত 
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রামমোহন-গ্রস্থাবলীর আলোচন] প্রকাশিত হয়। নানা দিক দিয়ে প্রবন্ধটি 

মূল্যবান। যে সময়ে এটি রচিত হয় তখন পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাশীল মনীযিবৃন্দ 
সবে মাত্র ভারতীয় দর্শন, বিশেষত বেদ-বেদীাস্তের প্রতি আকৃষ্ট হতে আরম্ভ 

করেছিলেন। কিন্ত তখন পর্ধস্ত বেদ, উপনিষদ্ বা ব্রহ্মস্ত্রের কোনও প্রামাণিক 

সংস্করণ বা অনুবাদ পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত হয়নি । ১৬৫৭ শ্রীষ্টাব্ধে সম্রাট 

সাহজাহানের জোগ্টপুত্র দারা শুকোহ. কিছু হিন্দু সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতের সাহায্ 

“সির্র-ই আকবর্” বা “মির্র-উল্-অশ্ত্রার্” নামে বাহান্নখানি উপনিষদের একটি 

ফার্সা গগ্যান্চবাদ সংকলন করেন।*১ ফরাসী পণ্ডিত ও সাধক আক্যতিল্ ছ্য 
পেবৌ। ( ১৭৩১-১৮০৫ ) এই ফাস সংস্করণের “উপ নেক্হৎ' (08017611580 

শীর্ষক এক লাঁটিন অনুবাদ করেছিলেন। ১৮০১-০২ গ্রীষ্টাব্দে এই অনুবাদের এক 

প্রামাণিক সংস্করণ পারি থেকে ছুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।:১ক দার] শুকোহ্ 

সংকলিত ফার্সী অনুবাদে অনেক ক্রটি ছিল। ছ্য পেরে নিজে সংস্কৃত ভাল ন! 

জানায় এই ফাসণ অনুবাদটিকে অবলম্বন করেন। অনুবাদের অন্থবাদ হওয়াতে 
তার লাটিন সংস্করণটির “সাত নকলে আসল খাস্তা'র অবস্থা হয়েছিল। 

রামমোহন বায় কর্তৃক উপনিষদের সংস্করণ ও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হবার 

পূর্ব পর্যস্ত ত্রুটিপূর্ণ এই লাটিন সংস্করণটিই ভারত-জিজ্ঞান্থ ফরাসী স্থধীসমাজের 
প্রায় একমাত্র অবলম্বন ছিল। ্প্রায়' বল। হয়েছে এই জন্য যে ইংবেজি ভাষায় 

উইলিয়ম জোন্স, কেরী, কোলক্রক ও জার্খানে অথমার ফ্রাঙ্কের উপনিষদের 

অন্বাদ-প্রচেষ্টাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ; যদিও এসব অনুবাদ তখন পর্যস্ত 

ইউরোপখণ্ডে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেনি, এবং ফ্রাঙ্কের অন্থবাদপ্রচেষ্ট 

রামমোহনের পরবর্তী। রামমোহনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও স্থগভীর অস্ত্দ্টিসম্পন্ন 
উপনিষদ ও বেদাস্ত আলোচনা! ভারতীয় অধ্যাত্বশাস্ত্রের যথার্থ পরিচয় পাশ্চাত্য 

জগতের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করে ভারতবর্ষ সম্পর্কে সমকালীন ইউরোপীয় সারস্বত 
সমাজের শ্রদ্ধা ও অন্ুসন্ধিৎস1 জাগরিত করবার সহায়ক হয়েছিল। জার্মান্ 

পণ্ডিত ভিন্তারনিৎস্ যদিও ফ্রান্স বা ইউরোপখণ্ডের অন্যতম রামমোহনের গ্রস্থা- 

বলী কতদুর প্রচারিত হয়েছিল তার সম্পূর্ণ সংবাদ জানতেন না, তথাপি তিনি 
নিভূল অনুমানের সাহায্যে তার স্বিখ্যাত “ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস'-এর 

প্রথম খণ্ডে রামমোহনের এই কীতির এঁতিহাপিক মূল্য শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্বীকার 
করেছেন।২২ ম. ল্যাজুয়ানের প্রবন্ধটি পাঠ করলে দেখা যায় প্রধানত 

৫১৩ 
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উপনিষদ ও বেদাস্তদর্শনের ব্যাখ্যাতা রূপে রামমোহন ত্দানীস্তন ফরাসী পণ্ডিত 
সমাজের দৃষ্টি আকর্ণ করেছেন; সংস্কারক বা গ্রীষ্টীয় নীতিমার্গের অনুরাগীরূপে 
তার পরিচয় এক্ষেত্রে উপেক্ষিত না হলেও তখন পর্যস্ত গৌণ। আরও একটি 
বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা । ম. লাযাজুয়ানের আলোচন] থেকে স্পষ্ট বোঝা 

যাঁয়, ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে তৎকালীন ফরাসী পণ্ডিতমহলের প্রাথমিক 

ধারণার মধ্যে অনেক ভূলত্রান্তি ছিল। ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদের মাধ্যমে ভারতীয় 

শান্ত্রচর্চা সম্ভবত বহুলাংশে এর জন্য দায়ী। রামমোহন-কর্তৃক শাস্ত্রে 

প্রামাণিক ব্যাথা এই সকল ভ্রান্তি অপনোদনে নিঃসন্দেহে সহায়ক হয়েছিল । 
প্রবন্ধটির গুরুত্ব বিবেচনা করে মূল থেকে তার সম্পূর্ণ বঙ্গান্ববাদ এখানে দেওয়া! 
গেল। স্থানে স্থানে লেখকের বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করবার জন্য যে দু'একটি 

অতিরিক্ত শব্ধ বাবহার প্রয়োজন হয়েছে সেগুলিকে বন্ধনীর মধো রেখেছি । 

মূল প্রবন্ধের অন্ুচ্ছেদগুলিকে পরিবর্তন করা হয় নি। মূলের অর্থবিস্তারের 
জন্য অন্তবাঁদক প্রদত্ত আবশ্তকীয় টীকাগুলি সংখ্যান্ুসারে প্রমাণপঞ্জীর মধ্যে 

পাওয়া যাবে । এক্রাণিক্ রেলিজিউজ+-এর অস্তভুর্ত আবে গ্রেগোয়ারের 

রামমোহন সংক্রান্ত পুস্তিকাখানি থেকে ল্যাজুয়ানে তীর প্রবন্ধের জন্ প্রাথমিক 
তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন ; প্রবন্ধের আঁরন্তেই তার উল্লেখ বয়েছে। 

॥ রামমোহন রায়ের কতিপয় গ্রন্থসম্পর্কে মন্তব্য ॥ 

'লা ক্রোণিক্ রেলিজিউজ” (পৃঃ ৩৮৮-৪০৩ )-এ বামমোহন রাঁয়ের ব্যক্তিগত 

পরিচয়, মতামত, জীবন এবং প্রধান গ্রস্থগুলি সম্পর্কে যে বিবরণ আছে তার 

উপর নির্ভর কর]! চলে! | 

'ভূর্নাল আসিয়াতিক-এর তৃতীয় থণ্ডে ১১৭-১৯ পৃষ্ঠায় উক্ত ব্রাহ্মণ 
কর্তৃক প্রকাশিত রচনাবলীর একটি সাধারণ তালিকা দেওয়া হয়েছে। 
তিনি স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বাস করতেন ও প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী 

হয়েছিলেন। 

এখানে তার প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য কর! যাচ্ছে। 

উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগা তাঁর চারখাঁনি উপনিষদের অনুবাদ 

এবং “বেদাস্তসার' [ ইংরেজি অনুবাদ ] দিয়ে আরস্ত করছি। 
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উপনিষদ্গুলির মধ্যে 'ঈশ',-এর স্থান পঞ্চম । পারলীক সংস্করণে এর নাম 
দেওয়া হয়েছে 40156158 ৪5161)" [ ঈশাবাস্ত 13 সংস্কৃত ভাষায় কথাটি হল 

€159+ অথবা '[2৪' [হীশ ] কিংবা [50152588583 [ ঈশাবাস্যম্ 1) ফরাসী 

ভাষায় এর অর্থ হবে প্প্রভু' “পরমেশ্বর” “অদ্বিতীয়” “প্রচ্ছন্ন “আচ্ছাদিত: 

বা “বিশ্বব্রদ্মাণ্ডের অন্তনিহিত সত্তা”, ্টিক্রিয়ার মাধ্যমে যিনি আমাদের 

ইন্জিয়ানুভূতির গোচর হন; তিনি ভিন্ন সথষ্টির কোনও নিজস্ব সত্তা নেই ২৩ 

“উপনেক্হৎ্*গুলি+৪ বিশ্লষণ করে আমি যতদুর বুঝতে পেরেছি, এই হল উক্ত 

উপনিষদখানির মর্মকথা। 

রামমোহন বায়ের পক্ষে এই গ্রন্থখানি ইংরেজিতে অনুবাদ না করলেও 
চলত, কেনন1 উইলিয়ম জোন্সের গ্রস্থাবলীতে ( ষষ্ট খণ্ড পৃঃ ৪৩৩ ) এর একটি 

ইংরেজি অনুবাদ বর্তমান আছে ।২*ক উইলিয়ম জোন্স ও রামমোহন বায়ের 

উক্ত দুইখানি ইংরেজি সংস্করণের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে যদিও শেষোক্ত 

গ্রন্থখানি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ।২২ যদি আক্যতিল্ ছ্য পেরোর লাটিন অন্থবাদের 

মাধ্যমে এই গ্রন্থগুলিকে [দারা শুকোহ, প্রকাশিত ] পারসীক অনুবাদের 

সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে পারপীক অন্থবাদের বিরুদ্ধে ছুটি 
অভিযোগ করার আছে £: প্রথমত বিষয়বস্তর অনাবশ্যক ও দীর্ঘ অর্থব্যাখা। ) 

দ্বিতীয়ত [গ্রন্থমধ্যে | “তন্জি' বা তহবি'র ন্যায় মুসলমাণী শব্দ ও তত্বের 

সমাবেশ ।*৬ আমার পক্ষে ব্যাখ্যা করে বলবার প্রয়োজন নেই যে এই সকল 

শব্ধ ও সেগুলির অর্থ বৈদিক সাহিত্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত । অবশ্য এ কারণেই 

হয়তো! পারসীক সংস্করণের মুসলমান গ্রস্থকারগণ যে লব অমার্জনীয় সংযোজন 

করেছেন, সেগুলি আশংকান্ুরূপ বিপজ্জনক হয়নি ।২* 

এবারে রামমোহন রায় কর্তৃক ১৮১৯ সালের কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত 

“কঠোপনিষদ'-এব প্রসঙ্গে আদছি। গ্রন্থে প্রকাশের স্থানকালের যথাযথ 

উল্লেখ নেই।২৮ সহজেই বোঝা যায় আকাতিল্ ছ্যৎ পেরে] প্রকাশিত 
'উপনেক্হৎ", দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯৯-৩২৭ পৃষ্ঠার “কিউনি উপনেক'হৎ' 

(09076150780 [০৪ )২৯ শীর্ষক সগ্তত্রিংশত্বম গ্রন্থ এবং “কঠোপনিষদ' 

অভিন্ন। কিন্তু “ক, বা "কিউনি' শবছ্য়ের কোনও অর্থ আমি খুঁজে 
পাই না।২* রায় বলেন এই উপনিষদ খাঁনি যজুর্বেদের সঙ্গে যুক্ত। 
পারসীক ভাষার অন্থবাদকগণ এবং তাদের মতে সায় দিয়ে আক্যতিল্ 
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গ্,পেরে| বলেছেন এটি অথর্ববেদের অন্তভূ্ত। বলতে পারি না কার মত 
যুক্তিযুক্ত ।১ তত্ব ও বর্ণন1 উভয় দিক থেকেই লাঁটিন ও ইংরেজি সংস্করণের 
তাৎপর্য এক। কিন্তু [ তুলনামূলক আলোচনার পর ] আমার কাছে ম্প্ 

হয়েছে, পারসীক সংস্করণটি মূলগ্রস্থের এক স্থদীর্ঘ অর্থবিবূতিমাত্র। একথাও 
মনে হয় ব্রাঙ্ষণ রায়ের | রামমোহন বায়ের ] সংস্করণে গ্রন্থটিকে কিছু সংক্ষিপ্ত 

করা হয়েছে ।*২ “কেনোপনিষদ', সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, আক্যতিল্ ছু 

পেরোর ধষ্টত্রিংশত্তম “উপনেক্*হৎ “কিন'-এর সঙ্গে আমি এটিকে অভিন্ন বলে 
বুঝতে পেবরেছি। পারসীকৃ ও লাটিন সংস্করণ অনুসারে “কেন অথবা! “কিন 

( অর্থাৎ “ভাম্বরঁ বা প্রকাশমান” সত্তা), “অথর্ববেদ'-এর এক অংশ-_ 

[ সংস্কৃত ভাষায় ] শাখা” অথবা “কাণ্ড । অপর পক্ষে রামমোহন রায়ের 

মতান্ুসারে এটি “সামবেদ'-এর শাখা ।৩৪ [ গ্রস্থকারগণের ] উক্তিসমূহের মধ্যে 

গরমিলের এই হুল দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত । এর ছার! প্রমাণিত হয়, ভারতবর্ষে অন্যান্য 
ক্ষেত্রের ন্যায় গ্রন্থাদির নামের ক্ষেত্রেও কতখানি শৈথিলা বর্তমান। 

কিন্ত চতুর্থ বা “মুণ্ডক' উপনিষদখানি বেদের কোন গ্রন্থ থেকে নির্গত সে 

সম্পর্কে সব কটি সংস্করণই এক মত। পারসীক ও লাটিন সংস্করণ অনুসারে 
নামটি মুণ্ডেক” (1/09156]. )$ রামমোহন রায় প্রদত্ত বাল] উচ্চারণ অনুযায়ী 

'মুণ্ডাক' (1০০730001.)1৩৭ সংস্কৃতে নামটি “মুণ্ডক” অর্থাৎ যা বেদের 
সার-ম্বরূপ বা অলংকার-স্বরূপ ৩৬ এই অংশটি “অথর্ববেদ'-এর অস্তভূ্ত। 

বামমোহন বায়ের উক্ত চারখানি উপনিষদ-এর সারান্থবাদ প্রচারের 

উদ্দেশ্ট, ভারতবর্ষে বিস্তদ্ধ ঈশ্বরোপাসন! প্রতিষ্ঠিত কর? ও বেদবিহিত হিন্দু 
পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর1*; এ বেদেরই সাহায্যে একথা প্রমাণ 
করা যে ঈশ্বরের সঙ্গে এক্যানুভূতির মাধ্যমে যে মুক্তির আশ্বাদ লাভ করা 
যায় সে মুক্তি পৌত্তলিকতা মানুষকে কখনও দিতে পারে না; [এই 
এঁক্যবোধের প্রত্যয়ের মধ্যে ] সথক্্ম আধ্যাত্মিকতা, সর্বাতধাদ, ইন্জরিপ্ান্ভূতির 
অবদমন, নিরাঁসক্তি, নৈক্র্ম্য এবং সর্বশেষে [ ব্রন্মোপলব্ধি-জনিত ] জ্যোতিরস্ভাস 
প্রভৃতি, উপনেক্'হত'-এর বিশ্লেষণে আমরা যা! য! ব্যাখ্যা করেছি, সব কিছু 

মিশে রয়েছে । তিনি এর হুর্বল দ্দিকগুলিকে হিসাবের মধ্যে ধরেন নি। 
এই পসর্বাত্মবাদী আদর্শে উদ্বদ্ধ হয়ে তিনি এই পত্রিকার তৃতীয় খণ্ডে 

১১৮-১৯ পৃষ্ঠায় উদ্লিখিত গ্রন্থসকল প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে সর্বাধিক 
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উল্লেখযোগা বেদাস্তের একটি অতি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। বেদাস্ত শব্দের অর্থ 

হল বেদের শেষ ভাগ বা সারবস্ত। ভারতের সনাতন আস্তিক ছয়টি দর্শনের 
মধো বেদাস্ত অন্যতম । “দর্শন” বলতে বোঝায় যুক্তিনিষ্ঠ তত্বচিস্তার একটি 

প্রতিচ্ছবি" বা "দর্পণ" | 
উক্ত প্রস্থানগুলি সংখ্যায় মূলত তিনটি। এর প্রত্যেকটি ছুটি তত্বের 

বা ছুটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের সমষ্টি। এই তিনটি মূল প্রস্থান সাংখ্য, ন্যায় ও মীমাংসা 
নামে পরিচিত।* বেদাস্তদর্শন মীমাংসার অন্তভূক্তি। আক্ষরিক অর্থে 

বিবেচনা করলে মীমাংসার অর্থ দাড়ায় [প্রামাণিক বিজ্ঞানের ] গবেষণা 18০ 

এ নামের প্রাচীনতম গ্রন্থ তার প্রাচীনত্বের জন্য পূর্বমীমাংসা নামে অভিহিত। 

অপেক্ষাকৃত হ্বল্প প্রাচীন গ্রস্থখানির নাম উত্তর মীমাংস] বা! শ্রেষ্ঠ গবেষণ11১ 

শেষোক্ত গ্রন্থে ব্রন্মের সহিত | জীবাত্মার ] মিলনের পন্থা ব্যাখ্য1 করা হয়েছে। 

এই গ্রন্থ পতগুলি-মুনি কৃত।৪২ ব্যাস কৃত পৃর্বমীমাংসাতে গওঁপনিষদ 

মতান্যায়ী সেই ব্রহ্ষদংযোগের বিস্তারিত আলোচন] পাওয়া যাঁয় এবং বেদাস্ত, 

এই সহজ নামেই তা সমধিক পরিচিত ।৩ 

কয়েক বৎসর হল কলিকাতায় উক্ত গ্রস্থের বাংলা অক্ষরে এক স্থবৃহৎ 

সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে । তাতে প্রকাশকালের উল্লেখ নেই ।*৪ রামমোহন 

রায় তার [ আলোচা ] ছাবিবিশ পরষ্ট। ব্যাপী রচনায় বেদাস্তদর্শনের কতগুলি অতি 

সরল অংশ মাত্র বিবৃত করতে পেরেছেন । 

বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র আগম, আখ্যাঘ়িকা,, ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতি 

হিন্দুশাস্ত্রের সকল অঙ্গেরই প্রতিপাদ্য, কেবলমাজ্র জ্ঞানী, লয়বাদী, পবিত্রাত্মা 

এবং যোগিগণই মুক্তিলাভের যোগ্য । কিন্তু মৃতিপূজক সম্প্রদায়গুলির জন্য 

উক্ত শাস্ত্রের বিধান ( দেহাস্তে ) উধবণাকাশে চন্দ্রলোক, তারকালোক গ্রভৃতিক্ে 

অবস্থিত আজগুবি, অঙ্গীল ও নৈতিক আদর্শবিহীন নান! প্রকার স্বর্গে লক্ষ লক্ষ 
ৰস বাস এবং পরিণামে এই পৃথিবীতে নবজন্ম ও একই অভিজ্ঞতার 
পুনরাবৃত্তি; আর সর্বশেষে [ প্রলয়কালে ] যথন ব্রক্ধ সমগ্র স্থট্টিকে নিজমধ্যে 

সংহরণ করবেন তখন তার মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া । স্বতরাং বুঝতে পারা 
যায় রামমোহন রায়ের রচনাবলী কখনোই কাউকে ধর্সীস্তরিত করতে সক্ষম 

হয় নি।&€ 

একেশ্বরবাদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রষ্টধর্মের নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক রচন। প্রকাশ 
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এবং প্রচারকার্ধেও তিনি যথেষ্ট আনন্দবোধ করেছেন; অধিকন্ত ধর্মীয় 
উপাখ্যান, ভবিষ্তৃদ্বাণী, অলৌকিক কাহিনী, বহস্যবাদ প্রভৃতি খ্রীষ্ীয় মণ্ডলী 
সমূহের বৈশিষ্ট্যগুলিকে অসার প্রতিপন্ন করবার কাজেও তার উৎসাহ দেখা 
গিয়েছে । এই প্রচেষ্টাই তিনি করেছেন তার স্থপরিচিত গ্বীষ্টের উপদেশাবলী, 

ও 'গ্রষ্টায় জনসাধারণের প্রতি” প্রথম ও ছিতীয় “আবেদন” শীর্ষক গ্রন্থ গুলিতে । 
ইউরোপের স্থপরিচিত এবং বুল আলোচিত বিতর্কের বিষয়গুলির উপর তা 

মোটেই আলোকপাত করে ন118৬ 

হিন্দু বিধবাগণকে তাদের স্বামীর চিতানলে দাহ করবার প্রথার বিক্ছে 

লিখিত তার কথোপকথন”** সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বলবার কিছু নেই। 

প্রাসঙ্গিক শান্তাদি যথেষ্ট স্ক্মতার সঙ্গে আলোচনা কবে তিনি সেক্ষেত্রে প্রমাণ 

করবার চেষ্টা করেছেন যে উক্ত নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, পরস্ত এ বিষয়ে যে 

শাস্ত্রোক্তি সংগৃহীত হয়েছে তার দ্বারা বিপরীত মতই প্রমাণিত হয়। 
কোলক্রকের একটি আলোচনায় বলা হয়েছে (চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৪, 

২১%)৪৯৮ যে শাস্ত্রে [হিন্দু] বিধবাগণকে চিতানলে প্রাণ বিসর্জন 

দেবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্ত তাদের মে কাজে বাধ্য করাবার 

কথ! বলা হয়নি। আমাদের গ্রন্থকার [রামমোহন বায় ] বাঙ্লাদেশের 

ব্রাহ্মণদের যগীর সাহায্যে বিধবাগণকে চিতায় নিক্ষেপ করবার এবং সেখানে 

স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে তাদের বেঁধে রাখবার জন্য তিরস্কার কবেছেন। 

কুসংস্কারাচ্ছ্ন বর্বরোচিত আজগুবী শাস্ত্রীয় প্ররোচনার সহিত যুক্ত এই 

বলপ্রয়োগ অমার্জনীয় ; এর ফল বার বার বু ভাঁরতবাসীকে ভোগ করতে 

হয়েছে। 

যদি সিসিলিবামী দ্িিওদোরস বৈদিক সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থে উল্লিখিত এবং 

পরে কালগরে লুপ্ত এই প্রথার উৎপত্তি ও প্রাঁচীনত্বের কথা জানতেন, তিনি 

যদি খবর রাখতেন যে তার রচনাকালের দুহাজার বৎসর পূর্বে বৈদিক সাহিত্যে 

বিবাহের যে বিধিসকল স্নিরদিষ্ট হয়েছিল, সেগুলির সম্ভবত কোনও পরিবর্তন 
হয়নি, এবং সকল শান্ত্ই হিন্দু বিধবাকে স্বামীর মৃত্যুর পর নির্জনে 

কঙ্ছসাধনপূর্বক জীবনধারণ করবার অনুমতি দিয়েছে, তাহলে তার ইতিহাসে 

(৫০, ১৯, ৩৩) নিশ্চিন্ত আত্মবিশ্বাসের সহিত তিনি যে কাহিনীর উল্লেখ 

করেছেন, তা৷ নিশ্চয় বর্জন কৃরতেন। উক্ত কাহিনী প্রণঙ্গে বলা হয়েছে, 
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ব্যাভিচার নিরাকরণার্থে [ ভারতবর্ষে ] একটি আইন প্রণীত হয়েছিল। এই 

আইনে বিধবাগণকে স্বামীর চিতায় পুড়ে মরতে বাধ্য কর। হত। » 

হিন্দুসমাজে কখনও নৃতন আইন প্রণয়ন করা হয় নি? স্প্রাচীন তথাকথিত 
আঞ্চবিধান এবং লোকাচারের প্রতি আম্গত্য বজায় রাখা হয়েছে। কথিত 

আছে প্রাচীনর1 এ গুলি সংগ্রহ করেছিলেন। উত্তরকালে টীকা-টিপ্পনীর 
ছারা সেগুলির অর্থ ক্ষেত্রবিশেষে স্পষ্ট ও ক্ষেত্রাস্তরে অস্পষ্ট হয়েছে ; কেননা 

উক্ত টীকাসমূহ সর্বদা পরস্পরের সঙ্গে মেলে না । 

'সোসিযেতে আসিয়াতিক-এর মুখপত্রে গ্রকাশিত রামমোহন ও তার 

গ্রন্থাবলী ও আদর্শ সম্পর্কে এই বিস্তারিত আলোচনা “সোসিয়েতে আসিয়াতিক্"- 

এর সঙ্গে যুক্ত ফরাসী পণ্ডিত-সমাজকে রামমোহন সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিত করে 

তুলেছিল। অন্যান করা যেতে পারে তার সম্পর্কে এইবার ফরাসী স্থধী- 
মণ্ডলী রীতিমত অনুসন্ধান আবস্ত করেন এবং তাদের ভ্রান্ত ধারণা ( যথা, 

রামমোহন জীবিত নেই ) তার ফলে ক্রমশ দর হয়। “সোসিয়েতে 

আপিয়াতিক্'এর ৭ জুন, ১৮২৪ তারিখের অধিবেশনে রামমোহনকে উক্ত 

প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক সদন্য (589০1 00126510119) মনোনীত 

করবার প্রস্তাব উখাপিত হয়। বারন ছ্য সামি ও ল্য কৌৎ্ দওত্যরিভ, 

এই প্রস্তাব আনয়ন করেন। এ সভাতেই লাঁজুয়ানে, বু্ফ, ও ক্লাপরোট্ 
কর্তৃক গঠিত এক বিচারক-মগুলীকে রাঁমমোহনের স্দস্তপদলাভের যোগ্যতা 

বিষয়ে অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তা ৫ জুলাই তারিখের 
অধিবেশনে এই বিচারক-নমিতির পক্ষ থেকে ক্লাপরোট্ তার অনুকূল অভিমত 

প্রকাশ করেন। 'জুর্নাল আসিয়াতিক*-এর জুলাই, ১৮২৪ সংখ্যায় সে বিষয়ে 

এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল £ “বৈদেশিক সদন্যপদের জন্য প্রস্তাব্তি পণ্ডিত 

রামমোহন রায়ের বিদ্যাবন্তাবিষয়ক যোগ্যতা! সম্পর্কে ম. ক্লাপরোট্ বিচারক- 

মণ্ডলীর পক্ষ হতে এক বিবরণ পেশ করেন। এ বিবরণীতে যে সিদ্ধান্ত কর! 

হয়েছিল সেগুলি কার্ধনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত কর] হয় এবং 

রামমোহন রায়কে বৈদেশিক সদস্য উপাধিতে ভূষিত কর! হয়' (1. 1:197:003 
৪0] 1012) 07 00156. 5000102155101) 810 00 1800016৪165 01065 

5 রর 

11666181765 00. চ80016 [.৪0010001891) 0২০, 0165615080০ 66 
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8৪$$0০16 001881901)081)0, [55 00301051015 06 02 18001 500 

৪01100$528 ৪ 19 09116786077 00 5090561]) ৪616 006 ১ 8550০16 

50165010081) 650 06061:7)84 ৪. [২৪000001)2]. [২০৩ )৫*। ইংরেজ 

সামরিক বাহিনীর জনৈক অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী কর্নেল লাচ.লানের উপর 

“সোসিয়েতে আসিয়াতিক্' রামমোহনের নিকট তার স্ন্তপদভুক্তিপত্রখানি 

পৌছে দেবার ভার দিয়েছিলেন । এই সংবাদ উক্ত কর্মচারীর এক চিঠি 
থেকে জানতে পারা যাঁয়।*১ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সমসাময়িক স্ুপ্রস্দ্ধি 

রতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ্ ঝা! সার্ল লেওনার্ দ্য সিস্মোদি (১৭৭৩ 
১৮৪২) “রেভ্যু আসিক্লোপেদিক্* পত্রিকার নভেম্বর, ১৮২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত 
তার £২:5০10610165 901 16 955060)6 ০01013181 0001 169 £0100% 81101076100 

02] 17১0 প্রবন্ধে প্রসঙ্গত ধর্মনেতা ও সমাজ-সংস্কারকরূপে বামমোহনের 

অতি উচ্চপ্রশংসা করেছিলেন ।২ 

সতরাঁং দেখা যাচ্ছে, ১৮১৮ থেকে ১৮২৪ পর্ধন্ত ফ্রান্সে রামমোহন ও তার 

কীর্তিকলাপ সম্পর্কে সশ্রদ্ধ কৌতুহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল এবং এরই 
পরোক্ষ ফলঘ্বরূপ বামমোহন স্বয়ং ফ্রান্সে যাবার কয়েক বৎসর পূর্বেই 

“সোসিয়েতে আসিঘ়াতিক্* কর্তৃক সম্মানিত বৈদেশিক সদস্য মনোনীত হয়ে 

ফরাসী সারস্ত সমাজে স্থায়ী শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ফ্রান্সে অল্লকাল 

অবস্থানের মধ্যেই যে তিনি ফরাপী-রাজকতৃকি সমাদৃত হয়েছিলেন উপরিউক্ত 

পরিপ্রেক্ষিতে সেটির খুব স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত ঘটনা । ফরাসী সম্রাট লুই 

ফিলিপ ছিলেন 'সোসিয়েতে আঁসিয়াতিক'-এর পর্বোচ্চ পৃষ্ঠপোষক 

(0:0965০601)14৩ সুতরাং উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত বৈদেশিক সন্ত 

রামমোহনের প্রতিভা ও পাঙ্ত্যের বিষয় পূর্ব হতেই নিশ্চয় তার কর্ণগোচর 

হয়েছিল । 

রামমোহনের মনীষা, কীন্তি ও রচনাবলী সম্পর্কে ফরাসী বুধমগ্ডুলীর 

ঘে শ্রদ্ধা ও অন্ুসন্ধিৎসা 'সোমিম্েতে আসিয়াতিক-এর সম্মানিত বিদেশী 

সদশ্যরূপে তাঁর নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকাশিত তার আর একটি বিস্তাবিত 

সমকালীন পরিচয় পাওয়া যায় তদানীস্তন ফরাসী সাময়িক পত্র 'রেভু 

আসিক্লোপেদিক'-এর পৃষ্ঠায় । এর ডিসেম্বর ১৮৩২ সংখ্যায় ম. পথিয়ে নামক 
এক সমালোচক রামম়োহনের701519518010]2 06 56৮6181 771001021 
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0300158, 68558665 ৪170 [60৪ 06 006 ৬605, ৪00 ০: 80106 

০0060561518] 01155 01) 1318100081158] 11)601069 গ্রস্থখানির এক 

সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন । ১৮৩২ খ্রীষ্টান্বে আলোচ্য পুস্তকটি 
পারবারবী আঙেন কোম্পানী কর্তৃক ল্গুন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি 

রামমোহনের পূর্বপ্রকাঁশিত তেরখানি গ্রন্থের একটি সংগ্রহ। নিয়োক্ত গ্রন্থগুলি 

এই সংগ্রহভুক্ত ₹ (১) শু 8105150020) 01 ৪0 4১000806000 056 

৬০৫91); ৫২) 01917517007 06 000০ 11001500101 00005191000 ; 

(৩) [12105180101 016 006 02108. 0079210151080 7: 0৪) [02151861012 

06 1106 [20100-0017012151)00 ; ৫৫) 08105125001) 0৫ 006 15190190151 

1)00 7; (৬) 4৯ 7712105128610] 11910 17051151901 2. 9701051017780 

11001081706 002 1015106 ৬৬০15101865, 3; 0) 4৯106161006 0 

1711)90001)615170) ) (৮) ১৪০০190 1)61681)06 01 006 7৬] 01900161911 

55৪1] 95566100016 606 ৬2০5, 25. ০১) &0 4010985 101: 006 

[015110 0£ চ109] 13691060806 1190 80217061505 01 13121)00017108] 

(03615811065 ; (১০) 78105120012 0: ৪ (00196121006 01261) 218 

4৯0৮০09০866 101, 2170. 21) 00100106196 07 0106 1019001050৫ 13017101176 

ড৬10০0৬5 ৪1156; (১১) 4 96০0700 001766167)06 066৮661) 218 

4৯05 090805 101, ৪130 91) 00100106106 01 011511)£ ভ/100৬5 ৪115 3 

(১২) /১950500 06 £১16000687005 16558701105 0105 03010101775 ০01 

৬৬105 00195106180 85 2. [২2115109105 210৪ ; (১৩) 31161 [২61081]5 

16889710116 1%0002]10) 5:00108.01)1061)05 01) 006 4£১0121)6 1316195 

01 ঢ61008165 80500101176 10 006 17110700018 0৫ 1101)611071706 14৫ 

বর্তষান আলোচন! প্রসঙ্গে দেখা গেছে উল্লিখিত গ্রস্থগুলির অধিকাংশই ফরাসী 

হুধীমগুলীর পূর্বপরিচিত। তথাপি গ্রস্থাবলীর আকারে এই নূতন সংস্করণ 
লগুনে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক ফরাসী পত্রিকায় তার স্থদীর্ঘ 
সমালোচন! প্রকাশ থেকেই বোবা! যায় রাঁমমোহনের মনীষা ও চিস্তাধার! 

সম্পর্কে ফরাসী বিদ্বংস্মাজের আগ্রহ কত গতীর ছিল । ম. পথিয়ে স্বয়ং প্রাচা- 

বিদ্যার অন্তশীলন করতেন ; সেই পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি রামমোহন-গ্রস্থাবলীর 

আলোচনা করেছেন। আলোচনায় তার যে মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে 

৫২৯ 



তা একযোগে সশ্রদ্ধ ও বিচারশীল। এই আলোচনা যখন প্রকাশিত হয় 

তার অগ্নদিন পূর্বে রামমোহন ফ্রাম্দ পরিদর্শন করে ইংলগ্ডে ফিরে গেছেন ও 
পুনরাগমনের সংকল্প ঘোষণা করে গেছেন। পথিয়ে উপসংহারে এ-কথার 

উল্লেখ করেছেন। পারি-নিবাসী বন্ধু অধ্যাপক ডঃ কমলেশ্বর ভট্রাচার্ষের 

সৌজন্যে উক্ত সমালোচনা-প্রবন্ধটির আলোকচিত্র সৌভাগ্যক্রমে বর্তমান 
লেখকের হস্তগত হয়েছে । এখানে মূল থেকে সেটির বঙ্গান্গবাদ করে দেওয়া 
গেল। প্রবন্ধটিতে আলোচনার মাঝে মাঝে প্রবন্ধ-লেখক যে সব স্বগতোক্তি 

করেছেন বা টীক] যোগ করেছেন-_অন্বাদে সেগুলিকে বন্ধনীর মধ্যে রাখা 
হয়েছে। কোনও কোনও স্থানে অন্ুবাদকের পক্ষে অর্থবিস্তারের নিমিত্ত যে 

টীক1] সংযোজনের প্রয়োজন হয়েছে সংখ্যানক্রমে তা পাওয়া যাবে প্রমাণপঞ্জীর 

মধ্যে : 

॥ ম. পথিয়ে কৃত সমালোচনা-প্রবন্ধের অনুবাদ ॥ 

এটি একখানি বিচিত্র সংগ্রহ-গ্রন্থ যেমনটি ইতিপূর্বে কখনও প্রকাশিত 

হয়নি। এর মাধামে আমরা এক অতি আশ্র্য ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছি (হা, 
এটি অবশ্যই তাই, কেননা, ইতিহাসে তুলনীয় দ্বিতীয় উদাহরণ নেই ); ঘটনাটি 

হল একজন জ্ঞানী ব্রাঙ্গণের আবির্ভাব_ঘিনি ইউরোপের ভাষাসমূহে ও জ্ঞান- 

বিজ্ঞানে শিক্ষিত। তিনি সম্প্রতি লগ্ডনে তার ধর্মশান্ত্রবিষয়ক ও বিচারবিতর্ক- 

মূলক গ্রস্থাবলীর এক দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছেন । এই গ্রন্থগুলি আদৌ 
সংস্কৃত, বাউলা ও ইংরেজি ভাষায় কলিকাতায় প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রস্থকারের 

এগুলি প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল--তার দেশবাশী ব্রাহ্মণদের কাছে প্রমাণ কর! 

যে তাদের পবিত্র গ্রন্থ বেদ ব্রহ্মসত্তার একত্বই শিক্ষা দেয় এবং তাদের মনু, 

যাজ্ঞবন্ধা প্রভৃতির বচিত প্রাচীন স্মৃতিশান্ত্র ক্দাচ বিধবাগণকে তাদের স্বামীর 

চিতায় আত্মাহৃতি দেবার নির্দেশ দেয় না। এমন একজন জ্ঞানী ও উন্নতমনা 

ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংকীর্ণচিত্ত ও পরমত-অসহিষু ইংরেজ মিশনারীর! যে একজোট 
হবেন- তা তো অবধারিত; কেনন] তাঁরা বলে বেড়ান একেশ্বরবাদের মত 

মহৎ ও উচ্চ ধর্মমত কেবলমাত্র হিক্র ধর্মশান্ত্রেই পাওয়া যায়। তারা এই প্রাজ্ঞ 

ও উদাঁরমতি ব্রাহ্ষণকে হ্য় অপাধু বিধর্মী 02167 12001) অথবা সমান 
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বিপজ্জনক যুক্তিনির্ভর ধর্মবিশ্বা্ী (461566) ( ধারাও তাদের মতে সম্ভবত কম 

অসাধু নন) বলে গণ্য করে থাকেন। কারণ, তার] বিশ্বাস করেন,__ 

রামমোহনের পরিকল্পনা ছিল এমন এক বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী ধর্মসম্প্রদায় (০06 
56০06 06 7015 0615095) গঠন করা যে সংঘ ইংরেজ মিশনারীদের 

ভারতবাসীকে ধর্াস্তরিত করার দাবী ও ভারতীয় পৌন্তলিকতা-যা স্থার্থান্ 
মূঢতারই নামাস্তর-উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করবে। সুতরাং ব্রাহ্মণ রামমোহন 

রায়ের জীবনের প্রায় সবটুকুই অতিবাহিত হয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন তর্কযুদ্ধে। 

ছুদ্দিক থেকেই তাঁকে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হয়েছে এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের 
দুটিতে তিনি তাঁর স্থমহৎ যুক্তি ও তাঁর সমর্থক সুনিপুণ তর্কের সাহায্যে সর্বদা 
এই সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছেন । 

এই বিশেষ পরিস্থিতি যা আমরা বর্ণন! করবার চেষ্টা করেছি, 

রামমোহন বাসের ব্যক্তিত্বের মধো যেন দুই ব্বতন্ত্র সত্তার জন্ম দিয়েছে । তাব 

মধ্যে একটি ইংরেজ খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের অপরটি হিন্দু ব্রাহ্মণদের মুখোমুখি 

দাড়িয়ে। উক্ত উভয় সম্প্রদায়ই প্রাণহীন শান্ত এবং প্রগতিশীল ও শ্রেষ্ঠ 

মানবীয় বুদ্ধির (যেমন রামমোহন রায়ের, ) সঙ্গে সামপ্ুস্তহীন বীতিনীতির 
প্রতি আসক্তিতে অন্ধ (0:6৮ 00991601017 91106011216, 0012 70003 ৪0103 

58958” 0০ 0691717) ৪ ৫5% 21007 08105 [28001000100 [২0 

০0120005060 190000065 015610065, 0010 100 68101090220 

010:606155 81061019, ৪6 19006 ৪0 01810009175 10110009005, ৪00801)69 

90151100061) 123 0103 €6 165 20065 2 065 16065 030768, 

৪065 171৪010069 11)0017011910165 &%০০ 18 121507) 10110021106, 

01098555152 60 50196112016) 06116 006 ০৪116 06 [২৪001010101] 

[২০5)। এর থেকে কেউ যেন ধরে না! নেন এই ব্রাঙ্ষণ মনীষী সর্ধপ্রকার 

শান্তপ্রামাণ্য বর্জন করেছেন। তা নয়। ইনি ষখন তার দেশবাসীকে 

সম্বোধন করেন তখন তাঁর সমস্ত যুক্তি ভারতীয়গণের মান্য শান্গ্রস্থসমূহ 

থেকে স্বনির্বাচিত উদ্ধৃতি দ্বারা সমর্থন করে থাকেন; তিনি তখন সম্পূর্ণমাত্রায় 

ভারতীয় ও ব্রাঙ্ষণ-_কিস্ত এমন এক ভারতীয় ও ব্রাহ্গণ, ধাঁর মন ইউরোপীয় 

জ্ঞানবিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচন! দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে আপন সিদ্ধান্ত গুলিকে 

দৃঢট করেছে। আবার যখন তিনি ইংরেজ মিশনারীদের সঙ্গে আলোচনা 
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করেন তার যুক্তিগুলি হয় ভারতীয় ধর্মশান্্রনিরপেক্ষ; সে উপলক্ষে তিনি 
ইউরোপীয় বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করেন, এবং হিক্র ও গ্রীক বাইবেল, গ্রীস্টীয় 

সংঘের ধর্মগুফগণের (165 2655 06 ] 2%1152) উক্তি ইত্যাদি যথাযোগা 

ইউরোপীয় শাস্ত্রের দ্বারা প্রমাণ করেন,- তার প্রতিপক্ষগণই ভ্রান্ত :__ 

বাইবেলের অমুক অমুক অংশের সঠিক বাখা! করলে দেখা যাবে শ্রীঈটানরা 

তার যে অর্থ করতে চাচ্ছেন প্রত অর্থ ঠিক তাঁর বিপরীত। পরিতাপের 
বিষয়, রামমোহন রায় তার এই ( শেষোক্ত ) অভিনব বিতগামূলক রচনাবলী 

ইংলগ্ডে প্রকাশিত বর্তমান সংগ্রহগ্রন্থে পুনমূণদ্রিত করেন নি। তবে যে কু 

স্াকে প্রতিনিবৃত্ত করেছে তার কারণ আমর সহজেই অনুমান করতে পারি। 

যে (শ্রীষ্টধর্মীবলম্বী ) দেশ তাকে আতিথা দিয়েছে সেখানে তিনি এই বিষয়ক 

উত্তেজনাকে প্রনর্বার জাগিয়ে তুলতে চাননি এবং তিনি মনে করেছেন, 

যেখানে ( ভারতবর্ষে) প্রকৃতপক্ষে তাঁর উপর ( মিশনারগণের ) আক্রমণ 

ঘটেছে প্রতিবাদ সেখানে সীমাবদ্ধ থাকলেই তাঁর কর্তব্য পূর্ণমাত্রায় সমাধা 

হবে।৫৬ সম্ভবত তিনি এটাও ভেবেছিলেন, ধর্মবিষয়ক বাদ-প্রতিবাদে সমস্ত 

শক্তি নিয়োজিত করা অপেক্ষাও তাঁর পক্ষে একটি উচ্চতর আদর্শ আছে; 
এবং ইউরোপীয় সভ্যতার গভীরতর অনুশীলন ও এর ফলাফল স্বদেশে প্রচার 

তাঁর নিকট অধিকতর বাঞ্চনীয়। যিনি লণ্ডনে তাকে বহুবার দেখেছেন 

আমাদের এমন কোনও এক বন্ধুর কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে 

সেখানে আমাদের ( পাশ্চাতযদেশীয়গণের ) মধ্যে (বসবাসকালে ) এইটিই 

ছিল প্রকৃতপক্ষে তাঁর জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্য ; এবং এট] তার কাছে আশ্চর্য 
লাগত যে আমরা, পাশ্চাতা জ্ঞানবিজ্ঞানে সুশিক্ষিত নবীন যুগের 

ইউরোপীয়রা, তাঁর দেশের পবিত্র ভাষা ও গ্রন্থনিচয় অধ্যয়নের নিমিত্ত 

আমাদের সময় ও অকাতর পরিশ্রম বায় করতে সক্ষম হচ্ছি । কিন্ত নিজদেশের 

সতাতা ও জ্ঞানবিজ্ঞান অপেক্ষা ইউরোপীয় সভাতা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা 

সম্পর্কে এই মনোভাব পোষণ করে রামমোহন তার ম্বদেশ ও আমাদের দেশ 

উভয়ের প্রতিই সম্ভবত কিঞ্চিৎ অবিচার করেছেন ।”* কেননা, ঠিক যেমন 
তিনি স্বয়ং বিপুল আগ্রহসহকারে যাঁনবমভাতা সম্পর্কে বৃহত্তর, মহত্তর ও 

দৃঢ়তর অন্তর্দষ্টি লাভের জন্য ইউরোপীয় সভ্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় ব্রতী 
হয়েছেন - তেমনি আমরা ইউবোপীয়রাও একই ভাবে মানবজাতি সম্পর্কে 
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বৃহত্তর ও উচ্চতর ধারণা অর্জন করবার জন্তই এসিয়ার সভাতা ও জ্ঞানবিজ্ঞান 

সমূহের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েছি; কারণ, মনুস্তত্বের কোনও বিভাগ নেই ;৮ 
এসিয়ার উচ্চ মালভূষিসমূহই মানবসভ্যতার উৎপত্তিস্থান ; সেখানেই সর্বপ্রথম 

রহস্যময় মানবসত্তা রূপপরিগ্রহণ করেছিল ; উত্তরকালে ইউরোপকে প্লাবিত 

করবার ও গমনপথে পশ্চাতে বিশাল বালুকাময় মরুভূমিসমূহ স্থষ্টি করে যাবার 

পূর্বে সেখান থেকেই সভাতার বিরাট প্রবাহ প্রথম নির্গত হয়েছিল। স্থতরাং 

আংশিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানবজাতি সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা করা যায় না, একে 

সমগ্রভাবে দেখ! প্রয়োজন ; এর জন্ম, যৌবনকাল ও অবক্ষয়ের পর্ব---সব 

একত্র মিলিয়ে দেখতে হবে। (মিশরের ) নীল নদী বা ( ভারতের ) গঙ্গার 

মত যে যোগস্থত্রগুলি ( মানবসভ্যতার ) এই বিরাট পরম্পরার উদ্ভবের 

ইতিহাসকে এখন পর্যন্ত লুকিয়ে বেখেছে, সেগুলিকে পুনরাবিষ্কার করাও 

আবশ্তক। আমাদের মতে ভারতবর্ষেই এই পরম্পরাস্থত্রের প্রাচীনতম 

পশ্চাদ্ভূমি দৃশ্ঠমান; সেখান থেকে (যেমন নীল-বিধৌত আবিসিনীয়ার 
পার্বত্য অঞ্চল থেকেও ) ইউবোপ পর্যস্ত প্রবাহিত এই সভ্যতান্রোত মানবিক 

বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে_যা৷ ( বর্তমানে ইউরোপ থেকে ) পুনঃবিচ্ছুরিত হচ্ছে। 

ভবিষ্যতে হয়তে! আমাদের জন্য আরও নূতন আবিষ্কার অপেক্ষা করে 

আছে। 

বর্তমান নিবন্ধের অত্যন্ত সীমিত আয়তনের জন্য রামমোহন রায়ের 

অসংখ্য রচন। সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে কিছু বল! আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। 

তার জীবন সম্পর্কে অল্প কয়েকটি কথা এখানে বলব। তার রচিত "06 

ঢ:6০6705 0৫ 7695 গ্রন্থখাঁনির সমালোচনা গ্রসঙ্ষে জনৈক ইংরেজ মিশনাবী 
05 [12150 0£ [7019-র এক সংখ্যায় তাঁর বিরুদ্ধে 02£9101500 বা 

সাকার-উপানকত্বের অভিযোগ এনেছিলেন । আত্মপক্ষলমর্থনে তাঁর 4) 

4১068100006 01010150817 00115 গ্রন্থে, তিনি ত্বয়ং আমাদের 

জানিয়েছেন,__সাঁকার দেবপূজক হওয়া দূরে থাক,-ব্রান্ষণবংশে জন্ম হওয়া 

সত্বেও তিনি অতি অল্প বয়সে কেবলমাত্র যে পৌত্তলিকতা৷ ত্যাগ করেছিলেন 

তা নয়, অধিকস্ত জীবনের এ পর্বেই পৌত্তলিক উপাঁসনাপদ্ধাতর বিরুদ্ধে আরবী 

ও ফার্সী ভাষায় একখানি পুস্তকও রচনা! করেছিলেন। ইংরেজি ভাষায় 

যথেষ্ট অধিকার জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি (প্রকাশ্ততাবে ) পৌন্তলিক 

৫২৫ 



উপাসনা ত্যাগ করেন। এই পৌঁত্তলিকতা-বর্জনের জন্য তাঁকে নিদারুণ 

ছুঃখভোগ করতে হয়েছিল-_-কেনন এর জন্য তিনি পিতামাতার বিরাগভাজন 

এবং বহু বৎসর যাঁবৎ স্বদেশবাসীর স্বণার পাত্র হন। রামমোহনের এই 

পৌঁত্তলিকতা-বর্জন কিন্তু ঠিক গ্রীষধরমগ্রহণের সমার্থবাঁচক নয়; একে বলা 

যেতে পারে তার ধর্মবিশ্বীসের বিশ্ুদ্বীকরণ,- ব্রাক্মণা হিন্দু পৌত্তলিক ধর্ম- 

বিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠানের স্তর থেকে বিশুদ্ধ, সরল, যুক্তিমূলক আধ্যাত্মিক ও 

নৈতিক ধর্মের ভূমিতে উত্তরণ (91)6 ৪01801010. 05 525 010 811065 

16115120565, 0017)5 70165 00 00106 6 05 772010065 19018065 0 

1:917781019006 101150002৪0. 50106 70016106100 90171060616 10€109] 

00] 51101)15 0:515005) | 

[176 755০5005 0£ 7895 গ্রন্থে রামমোহন রায় গ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে 

নৈতিক উপদেশ, খ্বীষ্টধর্মের তত্বসমৃহ ও খ্রষ্টধর্মসংঘের সঙ্গে বিজড়িত 
এতিহামিক ঘটনাবলীকে পরস্পরের থেকে পৃথক গণ্য করেছেন__-এই মর্মে 

ইংরেজ মিশনারীগণ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। রামমোহন তার 

জবাবে ঘা বলেছেন তা এই £ এগ্ীষ্টধর্যের তত্বগুলির যে সব বিভিন্ন ব্যাখ্যা 

দেওয়া হয়েছে তার ফলেই যীন্তপ্রীষ্টের অনুবতী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এত বেশ 

বিবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এর দ্বারা কেবল যে বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের 

পারম্পরিক একা ও সদ্ভাঁব নষ্ট হয়েছে তা নয় ; মধ্যযুগে এদের মধ্যে অবিরাম 

যুদ্ধ ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঘটেছে যা খ্রীষ্টান ও বিধর্মীদের পরম্পর-সংঘর্ষের 

চেয়েও অনেক বেশী ভয়ংকর । আমার বিশ্বাস খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী দেশগুলির 

ইতিহাসের উপর একবার চোঁখ বুলালেই আমার পাঠকবর্গ এ বিষয়ে 

স্কনিশ্চিত ধারণা করতে পারবেন। ঘীস্ততরীষ্টের এই উপদেশাঁবলীর সংগ্রাহক 

(রামমোহন বায় সেই দেশেরই অধিবাসী যেখানে গত কুড়ি বসরেরও 

অধিককাল ইউবোপীয় যিশনারীগণ ও অন্যান্র] শ্ীষটধর্মগ্রচারের উদ্দেশ্টে স্থানীয় 

অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত সম্পূর্ণ বাইবেল গ্রন্থের অসংখ্য খণ্ড 

বৃথা বিতরণ করে আসছেন। তিনি এদের ( উদ্দেশ্ঠসাধনে বার্থতাজাত ) 

নিরাশার কারণগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ নন। যাই হোক, তিনি কখনও 

্রষ্টধর্মপ্রচারে তাদের উৎসাহের আস্তরিকতায় অথবা এই বিপুলমংখ্যক 

বাইবেল প্রকাশার্থ প্রতিবৎসর যে স্থপ্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়েছে, তার পরিমাণ 
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সম্পর্কে তাদের প্রদত্ত হিসাবে সন্দেহ করেন নি। কিন্তু তিনি দেখে ছঃখিত 

হয়েছেন, তার! গ্রীষ্টীয় ধর্মমন্দিরসমূহে উপদিষ্ট তাবৎ তত্বকথা ও অলৌকিক 
রহস্তকাহিনী গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক জনসাধারণের মধ্যে সেগুলি প্রচার 
করে নিজেদের সৎ্প্রচেষ্টার পথে নিজেরাই বাধা স্থষ্টি করেছেন । ফল হয়েছে 

এই যে, এদেশবাসীর1 বাইবেল পাঠে উপরূত হওয়া দূরে থাকুক, বিনামূলো 

প্রাপ্ত বাইবেলগুলিকে তারা প্রায়ই সাদা কাগজের সঙ্গে বিনিময় করে থাকে ; 

এবং নিজেদের ভাষায় উক্ত তত্ববাচক বহু শব্ধ এমন তাচ্ছিলা ও অশ্রদ্ধান্চক 

অর্থে বাবহাব করে যার উল্লেখ করতেও আমার রুচিবোধ পীড়িত হয়। সাবাৎ 

নামক একজন পণ্ডিত অথচ অতিমাত্রায় অব্যবস্থিতচিত্ত আরবকে আমাদের 

মিশনারীর! প্রায় গ্রীষ্ধর্মে দীক্ষিত করে ফেলেছেন বলেই ধরে নিয়েছিলেন ; 
স্জাকে তারা খ্রীষ্টধর্মের সমস্ত তন্বই শিক্ষা দিয়েছিলেন ; কয়েক বছর আগে 

তিনিই সেই তত্বগুলির বিরুদ্ধে আরবীতে এক বই লিখলেন- এবং সে বই 

ছাপিয়ে বেশ কয়েকশ খণ্ড প্রকাশও করলেন!” বামমোহন বায় এই রকম 

আরও অনেক উদাহরণ দিয়েছেন । তাঁর মতে এর দ্বারা প্রমাণ হয় শ্রীষ্টধর্মের 

তত্ব ও অলৌকিক কাহিনীসমৃহকে বাইবেলোক্ত নীতিদেশনার সঙ্গে সর্বদা 
জড়িত করার যে একগুয়ে মনোভাব শ্বীষ্টীয় মিশনারীদের মধ্যে প্রকাশ 

পেয়েছে__বিধর্মদের খ্ষ্টধর্মে দীক্ষিত করবার ব্যাপারে তাঁদের অসাফল্যের 
জোরালো কারণগুলির সেটি অন্ততম। এই সব তথ্যের গুরুত্ব অত্যধিক এবং 

এগুলি এমন এক স্থুশিক্ষিত ও বিজ্ঞজনের কাছ থেকে এসেছে যে কোনক্রমেই 

এগুলিকে উপেক্ষা কর] যেতে পারে ন1 (025 ৪৮ ৪0552078005 50100 €0]9 
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রামমোহন রায়ের ১৮১৬ শ্রীষ্টান্ধে কলিকাতায় প্রকাশিত ও “একমাত্র সত্া- 

স্বরূপ পরমেশ্বরে বিশ্বাসীগণ'কে উৎ্সর্গাকৃত বেদাস্তের ইংরেজি অনুবাদ সেই 

বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক যুক্তিনির্ভর ধর্মবিশ্বাসেরই নিদর্শন বলে মনে হয়। আমাদের 

আলোচ্য পুস্তিকাগুলির দ্বিতীয় সংস্করণে যে ক্ষুদ্র ভূমিকা আছে তাতে 

রামমোহন রায় বলছেন £ “আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকে মত্কৃত বেদের 

কতকাংশের অনুবাদ ও প্রতিমাপুজার সমর্থক ব্রাঙ্মণগণের সঙ্গে আমার বিতর্কের 
নিদর্শনগুলি পাওয়ার ইচ্ছা জানানোয় আমি নৃতন করে প্রকাশ করবার জন্য 
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আমার কাগজপত্রের মধ্যে নেই গ্রস্থরাজির যে কয়টি ছিল ও যা কিছু আমার 

বন্ধুরা ঘটনাক্রমে ভারতবর্ষ থেকে এদেশে নিয়ে এসেছেন,_ সেগুলি সংগ্রহ 

করেছি এবং বর্তমানে আদি অকৃত্রিম আকাবে তা! জনসাধারণের হাতে দিচ্ছি। 

আমি এখানে সংক্ষেপে এই বচনাগুলির সারমর্ম বিবৃত করতে প্রণোদিত হয়েছি 

_ যাতে এর উদ্দেশ্য বোঝা সহজ হয়; কারণ সাধারণভাবে ইউরোপীয় পাঠক- 

গণের কাছে এই বস্ত অপরিচিত। [আমর] পূর্বেই বলেছি এই সংগ্রহে 

রামমোহন বায় তাঁর কলিকাতা থেকে ১৮২০-২১ সালে প্রকাশিত ইংবেজ 

মিশনারীদের সঙ্গে বিতর্কবিষয়ক গ্রন্থগুলি পুনমমূদ্রিত করেন নি।৭*] বেদসমূহ 

-__অথবা আরও নিভুলিভাবে বলতে গেলে বেদের ধর্মতত্ববিষয়ক অধ্যায়গুলি,__ 

সর্বত্র একবাক্যে বলেছে যে, আপন স্বভাব ও অভ্যাস অনুযায়ী মানুষ তার 

শ্রন্ধার ও উপাসনার পাব্রগুলিকে সর্বদ! মূর্ত রূপ দিতে চায় , এবং এইভাবে সে 

উক্ত বন্তগুলির উপর এমন কতগুলি গুণ আরোপ করে যা৷ উক্ত বস্তনিচয় 

সম্পর্কে পোধিত ধারণার দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট বিবেচিত হতে পারে । এই প্রক্রিয়া 

থেকেই স্থূল বা সক্ম আকারে পৌত্তলিক উপাসনার উদ্ভব- ঘা! মানববুদ্ধিকে 

সতোর পথ থেকে অলীক মরীচিকার দিকে আকর্ষণ করে। সেইজন্যই এই 

প্রামাণিক গ্রস্থগুলি ( চতুর্বেদ ) মাহ্ষকে কোনও কাল্পনিক দেবতা স্থষ্টি করবার 

প্রবণতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপদেশ দিয়েছে; এবং মানুষকে আপন 

পারিপার্থিকের অন্তর্গত বস্তরাজিকে সমগ্রভাবে বা একক ভাবে অনুশীলন 

করতে অঙগরোঁধ করেছে । এই বস্ত্গগৎ্ মানবমনে আশ্চর্য এক7, বিন্যাস, জ্ঞান 

ও শৃঙ্খলার ধারণা মুক্রিত করে দেয়। এই অনুসন্ধানের ফলে দেখা যাবে, 

বেদসমূৃহ কোনও সাধু ও নিরাসক্ত ব্যক্তির মনে এমন এক সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরের 

ধারণা জন্মিয়ে দেয় যিনি বিশ্বব্দ্ষাণ্ডের বাবস্থাপক এবং শাসনকর্তা ও যিনি 

বিশ্বের সর্বত্র অনু প্রৰিষ্ট হয়ে আছেন । এ একই বোদগ্রন্থে আবার বিভিন্ব গ্রহ, 

প্রাকৃতিক বন্ত, বিমূর্ত মনোগত চিন্তার কাল্পনিক রূপাবলী ও দেবরূপে পুঁজিত 

বীরপুরুষগণকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা বাহ্ ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠানের 

বিবরণেরও অভাব নেই। এ সবের ব্যবস্থা অবশ্যই তাদের জন্ত যাদের 

বোঁধশক্তি ক্ষীণ। কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহ নেই, সখ ও কল্যাণলাভের অনন্য 

উপায়ম্বরূপ বেদ আধ্যাত্মিক ঈশ্ববাহ্থরাগ, জীব-হিতৈষণ1 ও প্রবৃত্তিদমন উপদেশ 

করেছেন।” 
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." বেদের - এবং সর্বোপরি এর আধ্যাত্মিক শান্্রভাগ উপনিষদের সংকলয়িতা 

ও সংগ্রহকর্তুগণ যে সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরের একত্বে বিশ্বাম করতেন ও সেই 

বিষয়টিই শিক্ষা দিয়েছেন__এতে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই; এবং একথাও 
স্বীকার্য, তারা এই জ্ঞানময় পরাশক্তির এমন কোনও ইন্দিয়গ্রাহ রূপ কল্পনা 

করেন নি যা অল্লবৃদ্ধিসম্পন্ন বাক্তির1 প্রতীকরূপে বাবহার করতে পারেন। 
কিন্ধ বেদের কাব্যময় অংশে অন্যান্য প্রতীকের তুলনায় আকাশের গ্রহনক্ষত্রাদি 

বা! স্থষ্ির অন্যান্য উপাদান সম্পকিত ধর্মবিশ্বাসের স্পষ্ট প্রাধান্য লক্ষা করা যায়। 

একথা অবশ্ঠ সত্য যে, ভারতীয় সাহিতো হ্থগ্রসিদ্ধ গায়ত্রী” নামক অপূর্ব 

স্তোত্রটি উক্ত কাবাময় অংশেরই অস্তভূক্তি। এখানে তার একটি আক্ষরিক 
অন্বাদ দেওয়া গেল £ 

“হে দীপ্তিমান পৃষা, তোমারই জন্য এই নৃতন ও উৎকুষ্ট স্বৃতি আমর! 

উচ্চারণ করিতেছি। আমি তোমার সমীপে সে প্রার্থনা করিতেছি সদয় 

হইয়! তাহা গ্রহণ কর। প্রণয়াপক্ত পুরুষ যেমন বাঞ্ছিতা৷ স্ত্রীর অভিমুখে 
অগ্রসর হয় সেইরূপ তুমি তোমার অভিলাষকারিণী এই স্তবতির প্রতি 
আগমন কর। যে পৃষা বিশ্বজগতে সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট ও যিনি সকল স্থ্ট 

বস্তু ও সমগ্র বিশ্বজগৎ বিশেষরপে দর্শন করেন তিনি আমাদিগকে রক্ষা 

করুন। 

যিনি আমাদিগকে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন আমব]1 সেই তেজোময় 

বরণীয় সবিতার ধ্যান করি । তিনি আমাদের সকল চিন্ত! ও ধ্যান তাহার 

অভিমুখে পরিচালিত করুন। জীবনে অন্নাভিলাষী হইয়৷ আমরা প্রভাময় 
সবিতার নিকট ধন যাক্রা করি । মেধাবী অধ্বযুগণ যজ্ঞাহৃতি দ্বার1 ও স্থন্দর 

স্তোত্র দ্বার এই উজ্জল সবিতাদেবকে পুজা করেন ।৬০ 

[ রোজেন কর্তৃক প্রকাশিত সংস্কৃত ঝথেদে প্রদত্ত মূল বচন ( পৃঃ ১৩) 

থেকে এই অনুবাদ করা হয়েছে $*১ রামমোহন রায় এই স্থবিখ্যাত স্তোত্র 

বিষয়ক একটি পুস্তিকার অনুবাদ তার গ্রন্থাবলীর অন্তভু্ত করেছেন; উইলিয়ম 
জোন্ম ও কোলক্রক উভয়েই মুল সংস্কৃত থেকে মন্ত্রটি ইংরেজিতে অনুবাদ 
করেছেন। কিন্ত আমাদের একথা বলতেই হবে যে উইলিয়ম জোন্স 

ভান্তকারদের অনুসরণ করে মূল মন্ত্রটিকে যতখানি আধ্যাত্মিক তাৎপর্য সমন্বিত 
বলে ধরে নিয়েছিলেন প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে ততটা আধ্যাত্মিক গভীরতা! নেই। 

] ৫০ 
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এই মন্ত্র বিশ্বজগতে প্রাণশক্তিসঞ্চারী ও পৃথিবীর উর্বরতাবৃদ্ধিকারী বাস্তব 

দৃশ্যমান সুর্যকেই নির্দেশ করছে মনে হয়। 

কিন্ত এই স্তোত্রটি- যেটিকে বেদের বাহ আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ক অংশে 

ব্যক্ত সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক ধানধারণার গতিময় প্রকাশ বলে গণ্য করা হয়,__ 

সম্ভবত আমাদের এই সিদ্ধান্তই সমথন করে যে, বেদের উক্ত বিভাগে 

গ্রহনক্ষত্র ও সৃষ্টির স্থল উপাদান্সম্হকে কেন্দ্র করে বিকশিত ধর্মবিশ্বাসই 
স্থপ্রাটীন কালে পারস্তের মত ভাবতব্ষেরও বৈশিষ্ট্য ছিল। তেমনি, ধরে 

নিতে হবে, বেদের ক্রক্ষবি্ঠাবিষয়ক অংশে ঈশ্বরসম্পকীয় যে নব্য ভাবনার 
পরিচয় পাওয়া যায়_ তা অপেক্ষারুত পরবর্তী কালের রচনা । প্রাচীনতর 

স্তরের সঙ্গে একে মিশিয়ে ফেলা কোনও ক্রমেই উচিত নয়। ছুখের 

বিষয় রামমোহন রায়ের মত তীন্বধী মশীষীও--যিনি ইংরেজ মিশনারীদের 

অভিযোগ খগ্ডনে ও তাদের নিকট হ্দেশ/য় শাস্ত্রের শ্রেষ্টতা প্রতিপন্ন করবার 

কাজে ব্যস্ত ছিলেন,_-এই ছুই যুগের, অর্থাৎ্ৎ বেদবিবৃত এই আদিম ধর্মমত ও 
উত্তরকালীন গভীর আধাত্মিক দৃষ্টিতঙ্গীর পাথক্যকে স্পষ্টভাবে স্বীকার 
করেন নি। ধর্মবিশ্বামের এই স্তরানুক্রমিক অভিব্যক্তির মধ্যেই সভ্যতার 

বিবর্তনের সমগ্র সারমর্ম চুষ্ধকাকারে পাওয়া যাবে ।৬২ 
আগেই বলা হয়েছে, বর্তমান সংগ্রহের প্রথম পুস্তকখানি অদ্বিতীয় 

পরমেশ্বর সম্পর্কে বৈদিক চ্দ্ধান্তেবক একটি সংক্ষিপুসার। রামমোহন 

রায়ের মতে এই সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের একত্ব স্থাপনা করা হয়েছে । আমর বৈদিক 

সাহিতোর বিকাশধারাকে বাহ্ আচার-অনুষ্ঠান সম্পকিত ব)বহারিক অংশ ও 

উপনিষদ্-ভিত্তিক অধ্যাত্মখণ্ড শর্ষক ঘে ছুই পর্বে ভাগ করেছি__-এখানে তার 

সমর্থক একটি নৃতন গ্রমাণ মেলে । ঈশ্বরের একত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্টে রামমোহন 
রায় যে সব শাস্ত্বাক্য উদ্ধার করেছেন তার স্বগুলিই বেদের উক্ত দ্বিতীয় 
অংশ থেকে নেওয়া হয়েছে । এই অংশষে প্রথম স্তর অপেক্ষা পরবর্তা এর 

রচনারীতি ও এতে ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতি ও উৎকর্ষ এবং এই অংশে 

ব্যাখ্যাত তত্বগুলির গভীরতাই তা প্রমাণ করছে। 

( সংগ্রহের ) দ্বিতীয় গ্রন্থ অথর্ববেদের অন্তভূক্তি মুণ্ডক উপনিষদ্। চতু- 
বেদের মধ্যে অথর্ববেদই সর্বাধিক পরবর্তী-কেণ্না মন্ুনংহিতায় এর উল্লেখ 
নেই; এবং এই কারণে অন্য তিন বেদের বিষয়বস্তর চেয়ে এর বিষয়বস্ততে 

৫৩৩ 
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আদিমতার ছাপ অল্প-_যদিও হয়তে! তার বৈচিত্র্য কম নয়।৬ তৃতীয় গ্রস্থ 
হল সামবেদের অন্তভুক্ত কেনোপনিধদের অন্থবাদ ঘা! আমরা এই “রেভুয'তে 
(রেভ্যু আসিক্লোপেদিক্* মেপটেম্বর ১৮৩২, পৃঃ ৬৮০) 40600016 90 

1:011811)5 ৪6 18 07009898001) 06 18 00900011076 0 78০0 অথব। 

লাও-ৎমিউ রচিত “1২81501) গ্রন্থের১৪ প্রকাশ ঘোষণ1 করবার পরেই সংস্কৃত, 

ফরাসী ও ফার্সী ভাষায় প্রকাশ করেছি। চতুর্থ গ্রন্থটি হচ্ছে যনুর্বেদের 
অন্তর্গত কঠোপনিষদের অন্বাদ; পঞ্চম সেই যজুর্বেদেরই অংশবিশেষ 

ঈশোপনিষদের অনুবাদ যেটিও “বেভ্যু'তে প্রকাশিত পূর্বকধিত রচনার শেষে 
সংস্কৃত, ফাসণ ও ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। সংগ্রহের ষষ্ঠ গ্রন্থ স্থপ্রসিছ্ 

গায়ত্রীমন্ত্র ছার! পরব্রন্ষের উপাসন। বিষয়ক একখানি সংস্কৃত পুস্তিকার অনুবাদ; 
এতে গায়ত্রীমন্ত্রের অন্বাদও দেওয়া হয়েছে । এই গ্রন্থে রামমোহন রায় 

হিন্দু স্বৃতিকাঁর যাজ্ঞবন্ষ্ের প্রামাণিক মতামত উদ্ধৃত করেছেন। তদনুষায়ী 

যে দেবতার উদ্দেশ্তে গায়ত্রী উচ্চারিত হয়েছে তিনি দৃশ্যমান স্ধের অস্তরালে 

অবস্থিত অদৃশ্ঠ পরব্রন্দ। এই ব্যাখার সমর্থনে আরও অনেক ভাস্তকারের 
মতামতও উদ্ধৃত হয়েছে ।৬৫ 

আমাদের আলোচা এই বিচিত্র সংগ্রহগ্রস্থের অস্তভু্ত সপ্তম পুস্তকটির 

বিষয়বস্ত-_“মাদ্রাজ কুরিয়ার” পত্রিকায় প্রকাশিত পৌত্তলিক উপাঁসনার 
কোনও সমর্থক কর্তৃক আক্রমণের বিরুদ্ধে রামমোহন রায় কৃত হিন্দু 
একেশ্বরবাদের সমর্থন ।৬৬ সংস্কৃত-বাঙলা-ইংরেজি ভাষায় (রাঁমমোহন- 

কর্তৃক) পূর্বোক্ত ছয়খানি পুস্তক প্রকাশের ফলেই তাঁকে এই আক্রমণ করা 
হয়েছিল । এই আক্রমণাত্মক সমালোচনার মধ্যে, যা বামমোহন রায় খণ্ডন 

করবার উদ্দেশ্টে উদ্ধৃত করেছেন.__-আমর] পরব্রন্মের ছৈতভাবের অভাবস্থচক 

এক বিচিত্র সংজ্ঞা পাই ;_-সেটি হল “অন্ৈত'। এই অদ্বৈতবাদ কার্ধত 

একেশ্বরবাদ। এখানে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রতিপাদক কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোকের 

অনুবাদ দেওয়া গেল। ছুঃখের বিষয় মূল শ্রোকগুলি আমাদের সামনে 

নেই £ 
“তিনি নিত্য, তিনি সর্বজোতির মধ্যে পরম জ্যোতির্ময় । 

তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরমৈশ্বর্বান | 
তার তুলনায় হর্ধ-চন্্র-অগ্ির জ্যোতি ম্লান । 
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তুমি শ্রবণেন্জরিয় বিন1 সব কিছু শ্রবণ কর; 

তুমি নাপারন্ধ বিনা সব কিছু আস্রাণ কর ; 

তুমি পদ্দছ্বয় বিন! চলমান, 

তুমি চক্ষু বিন! সর্বদ্রষ্টা ; 

ভূমি জিহবা বিন সর্বরসাম্বাদী ; 

তুমি জন্মরহিত, নামরূপ ও দেশকালের উধ্রব। 

যদিও তোমার এই স্বরূপ, তবু তুমি আকাশ ও পৃথিবীর অধীশ্বর | 
যেমন জলের উপর হুর্ধকিরণের অলীক প্রতিবিষ্ব উজ্জল মবীচিকারূপে 

শোভমান, তেমনি হে সত্যন্থরূপ, জ্ঞানস্বরূপ সত্তা, 

এই বিশ্বক্ষাণ্ড প্রতিবিশ্বরূপে তোমারই মধ্যে বলসিত। 

তুমি ইন্দ্রিয়ের অতীত, জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর, তৃমি স্বপ্রকাশ, তুমি 

উপাদাঁন-বহিভূ্ত। 

দিবসের আবির্ভাবে রাত্রির অবসানের মত যখন জ্ঞানের উদ্ভাসে 

অজ্ঞানের বিলয় হয়,তখন নুরের ন্যায় তোমার জ্যোতি সবকিছু 

দীপামান করে| 

তোমাতেই সর্বজীবের উৎপত্তি, 

তোমাতেই সর্বজীবের স্থিতি, 

জলরাশিতে বুদছ,দের মত তোমাতেই সর্বজীবের বিলয় ।” 
রামমোহন রায়ের রচনাবলী ভারতবর্ষে যে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে এখানে 

লংক্ষেপে তার (হ্বতন্ত্র) বিবরণ দেওয়! আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমর! এ 

পর্যস্ত যা বলেছি তার মর্মগ্রহণ করবার পক্ষে সেটুকুই যথেষ্ট । সংগ্রহের শেষ 
তিনখানি পুস্তক “সতীদাহ” বিষয়ক ।৬* এগুলি সম্ভবত এই সংগ্রহের সর্বাধিক 

গুরুত্বপূর্ণ রচনা) কেন না বিধবাগণের সহমরণ ও অন্ুমরণ বিষয়ক বর্বর প্রথা 

সম্পর্কে ভারতের প্রাচীন ও নব্য সকল ধর্মশান্রকার ও আইন-ব্যবস্থাপকগণের 

বচন এখানে উদ্ধত হয়েছে। যে বচনগুলি আপাতদৃষ্টিতে এই প্রথা সমর্থন 
করে প্রবর্তক তার কোনটিই বাদ দেন নি; অপরপক্ষে যেগুলি এর বিরুদ্ধে 

যায়, অথবা আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধে যায়--অথবা! শেষপর্স্ত প্রথাটিকে বাধ্যতা- 
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মূলক সংজ্ঞান! দিয়ে ( স্বেচ্ছামূলক বলে ) সমর্থন করে ও অন্ততপক্ষে একে 
শাসনাত্মবক বলে স্বীকার করে না,_ নিষেধক তার কোনটিই উহ্য বাঁখেন নি। 

ভারতে কোন একটি বিতকিত বিষয়ের পক্ষ কি প্রণালীতে সমর্থন কর! হত 

সে-সম্পর্কে বা ভারতের বাবহাবশান্ত্, ন্যায়শান্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে ধারা সঠিক 

ধারণা করতে চাঁন, এই বিচিত্র গ্রন্থগুলি তীর্দের অবশ্য পড়! উচিত। আমরা 

এই নিবন্ধের প্রথমেই যা বলেছি_-তার নৃতন প্রমাণ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ রাঁমমোহন 

রায়ের হৃদয়ের মহত্ব, বিরাট পাগ্ডিত্য ও চরিত্রের অন্তান্য লক্ষণীয় শ্রেষ্ট গুণ-. 
গুঠ্র পরিচয়_ এখানে পাওয়া যাবে । রামমোহন রায়ের দ্বৈত ব্যক্কিত্ব তার 
প্রাচাসত্তা ও তার প্রতীচ্য সত্তাও এখানে প্রতিফলিত (01. 5 ৮৪0: 006 
[70056€116 01606 06 ০2 005 17005 8015 010 €17 001001098120817 

০৪০৮০ 100610€) ৫6 1763151110 616৬৪? 069 85669 0018819581)085, 068 

008116655 5006110165 001 01501750606 16 10181000906 [20010 0100 

7২05. ৪৮ 06 5017. 00016 071820০6616 0১ 70717)6 01261521৪00 

1,017,726 000$267021)। আমরা আলোচা গ্রস্থাবলীর শেষ পুস্তক 71161 

[২60091055 72689101176 1$1090611) 171)0108 01017061903 019 006 £১00161)0 

[18005 0৫6 চ6008165  ৪0০010178 00 00০ 71000 158তআ ০: 

[1)1)601081)0€ থেকে কিছু অংশ উদ্ধাত করছি : ভারতীয় নারীজাতির অধিকার 

সম্পর্কে জানতে হলে গ্রস্থখানি খুবই উপযোগী । বামমোহন বায় বলছেন : 
“প্রাচীন হিদুস্থানের সভাতা ও শাসকগণের ন্বৈরাচাবের ফলে দেশের 

সামাজিক ও রাষ্নৈতিক অধোগতি সম্পর্কে জনসাধারণ যাতে ধারণা করতে 
পারেন তার জন্য আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি £ নারীজাতির স্থখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানে 

প্রাচীন ( ভারতীয় ) ধর্মশান্ত্কারগণের সযত্ব মনোযোগ ও নারীর উত্তরাধিকাঁর- 

ংক্রাস্ত তাদের প্রদত্ত ব্যবস্থার ফলে নারীগণ শ্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করবার 

ন্যোগ পেতেন; উক্ত বিধানগুলিকে যদি নবা ও আমাদের সমকালীন 

বাবস্থাপকগণ নারীসমাজকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবনের সর্বস্থখ থেকে 

বঞ্চিত করার উদ্দেস্ট্ে যে সব উপায় অবলম্বন ও প্রতিষ্ঠা করেছেন তার সঙ্গে 
তুলনা করা যাঁয়,_ তাহলেই সেই পার্থক্য স্পষ্ট হবে। 

সমস্ত প্রাচীন স্বৃতিকারই একবাক্যে বলেছেন, পিতার মৃত্যুর পর ( বিধবা ) 
মাতা শ্বীয় পুত্রের সঙ্গে মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে সমান অংশ পাবে_ যাতে তার 
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পক্ষে অবশিষ্ট জীবন সম্ভানগণের থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে যাপন কর] সম্ভব 

হয়। নিম্নোদ্ধত শান্ত্বচনগুলি থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায় £ 

যাজ্জবন্ £ পিতার মৃত্যুর পর পিতৃসম্পত্তিবিভাজনে মাতা পুত্রগণের 

সঙ্গে এক সমান অংশ পাবেন ।” 

কাত্যায়ন : পিতার মৃত্যু হলে মাতা পুত্রের সঙ্গে সম্পত্তির সমান 

অংশ পাবেন।” | 

নবীনগণের প্রসঙ্গে রামমোহন রায় দেখিয়েছেন_এই নব্য ম্বতিকারগণ 
স্বামীর মৃত্যুর পর সম্তানবতী বিধবাদের কোনপ্রকার উত্তরাধিকারই স্বীকার: 
করেন নি। তিনি লক্ষা করেছেন, যে সকল কারণে এই অনাথ! বিধবাগণ 

স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন দিতে প্রণোদিত হন, নবা স্থতিকারবর্গকৃত এই 
অবিচার তার অন্ততম। তিনি আরও অনুমান করেছেন, এর ফলে প্রচুর- 
সংখ্যায় বহুবিবাহ ঘটবার স্থযোগ পায়। কিছু কিছু ব্রাহ্ধণ_ বিশেষত ধার! 

উচ্চবংশীয়,__দশ, কুড়ি এমন কি ত্রিশটি পর্যস্ত বিবাহ করেন-_ তা৷ সে ধনলোভেই 

হোক বা আপন পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যই হোক । এর পর 

রামমোহন রায় প্রমাণ করেছেন-_ এই বন্বিবাহপ্রথ! প্রাচীন শ্থতিব্যবস্থার 

বিরোধী । 

প্রাচীন ধর্মশান্কারগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুত্রগণ উত্তরাধিকারন্থত্রে সম্পত্তির 
যে অংশ পান কন্তারা তার এক -চতুর্থাংশের উত্তরাঁধিকারিণী । বর্তমানে 
পিতা, মাতা, পুত্রগণ-_তাদের কন্ঠা বা ভম্নীদের বিবাহ দিয়ে এককালীন 

কিছু পেয়ে থাকেন। ( কেন না! বিবাহে বরপক্ষ কন্ত! ক্রয় করেন। ) প্রাচীন 
ধর্মশান্্কার মনু ম্প্টত এই প্রথ! নিষেধ করেছেন (৩৫১) ৯৯৮১ ১০০ )1৬৮ 

রামমোহন রায়ের অন্যান্য গ্রন্থ যা আমাদের জানা আছে ও যেগুলি 

আলোচ্য সংগ্রহে মুদ্রিত হয় নি, তা হল 4১7 £১০9০1985 101 0১ ঢ015010 

06 ন118] 13880100065 107761061)061)615 ০ 8181)0001)1081] 000961- 

85065 ( কলিকাতা ১৮২* ) এবং 7176 710০50000৫6 )6€5705--" ৪0৪ ০- 

6650 51000 005 80901:5 ০0: 006 ০ 15528706100 ৪5011980 €0 

096 10007 [৮8196611505 10) 01051200175 11) 00 90055011 

৪7)0 836088512€ (€ কলিকাতা ১৮২* )1৬৯ দ্বিতীয় গ্রস্থখানিতে বাইবেল 

শান্ত্ভুক্ত (গ্রীষ্টের) নীতি-উপদেশগুলি মাত্র সংকলিত হয়েছে । আমরা! 
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আলোচনার স্থরুতেই বলেছি-_এই কারণে গ্রস্থকারের বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ 

উঠেছিল। আমার ধারণা ম. তুকে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঁরিতে বাইবেলের 
নৈতিকভাগ সংবশিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিক] প্রকাশ করায় তাকে যে ধরণের 

গালিগালাজ সহা করতে হয়েছিল_ভারতবর্ষে রামমোহন রায়ের প্রতিও 

প্রায় সেই জাতীয় কটুবাকা বর্ধিত হয়েছিল। বাইবেলের বিতকিত এঁতিহামিক 

অংশ স্বীয় গ্রন্থ থেকে বাদ দেওয়ার জন্য তাঁকে অধাস্সিক, দেবপূজক, ইত্যাদি 
আখা! দেওয়া হয়। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন : “.. বিশেষ করে তিনি 
সেই সব অলৌকিক কাহিনী বাদ দিয়েছেন__যা এসিয়াবাসীদের মধো প্রচলিত 

অনুরূপ গল্পকথ1 অপেক্ষা অনেক কম পরিমাণে কল্পনারঞ্িত-_যে কারণে 

উভয়ের মধ্যে তুলন1 চলতে পাবে না। অপর পক্ষে ( বাইবেলোক্ত ) নীতি- 

দেশনাগুলির প্রবণতা সর্বমানবের মধো শান্তি ও সদ্ভাব রক্ষা করার উপর; 

এগুলি তত্বগত জটিলতা! থেকে মুক্ত এবং পণ্ডিত ও অজ্ঞ সাধারণ মান্ুষ- 
উভয় শ্রেণীর বোধা। যে পরমেশ্বর জাতি-শ্রেণী-বিত্ত নিধিশেষে সর্বপ্রাণীর 

প্রতি পরিবর্তন, নিরাঁশা, ছু খবে"না ও মৃত্যুর বিধান করেছেন এবং প্রকৃতির 

উপর বর্ধিত কবর অজন্ত্র কপার অংশভাক্ হবার স্বযোগ সকলকে দিয়েছেন-__ 

তার সম্পর্কে আধ্যাত্মিকতা ও নীতির এই সরল স্থত্রগুলি অপূর্বভাবে উচ্চ ও 
উদার ধারণা জন্মিয়ে দেয়। এগুলি মানবজাতিকে তার আচরণ সংযত করতে 

ও মানুষকে নিজের প্রতি ও সমাজের প্রতি কর্তব্যপালন করতে শেখায়। 

এই সব কারণে বর্তমান আকারে এই উপদেশাবলী প্রকাশ করে শ্রেষ্ঠ 

ফললাভের আশা পোষণ করছি ।” 
[10০ 70120650501 06505 গ্রন্থের ভূমিকার এই স্থন্দর উক্তিগুলি এতই 

উন্নতভাব প্রস্থত যে ত৷ সংকীর্ণমন! প্রটে স্টাণ্ট-সম্প্রদায়ভুক্ত ইংরেজ মিশনারীদের 

ধারণার অগমা ছিল। হ্ুতরাঁং জনৈক খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক" “ফ্রেণ্ড অফ ইত্ডিয়াঃ 
পত্রিকার পৃষ্ঠায় রামমোহন রায়কে আক্রমণ করলেন। তার বক্তব্য ছিল, 

্ী্ট-ধর্মতত্বকে বাদ দিয়ে-কেবলমাত্র নীতি-উপদেশগুলি মানুষকে মুক্তি 

দেবার পক্ষে যথেষ্ট,_( রামমোহন রায়ের ) এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; তিনি 

আরও বলেন,- উক্ত ব্রাঙ্ষণ বাইবেলের নৈতিক সিম্ধান্তগুলিকে এর এতিহাসিক 

ভাগ ও তত্বাংশের উপরে স্থান দিয়ে ভুল করেছেন; এই জাতীয় তার আরও 

যুক্তি ছিল। এই আক্রমণের উত্তর দেবার উদ্দেস্টে রামমোহন রায় [16 



[16505210501 02509 গ্রন্থের পক্ষ সমর্থন করে ১৮২০ ও ১৮২১ সালে 

কলিকাতা থেকে গ্রী্ীয় সমাজের প্রতি ছুটি 'আবেদন' প্রকাশ কবেন। 
এর মধ্যে দ্বিতীয়খানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচন! সমন্বিত এক অতি উল্লেখযোগা 

গ্রন্থ । তিনি এখানে দেখিয়েছেন খ্রীষ্টশিষ্তগণ ( প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের ) ত্রীশ্বরতত্ব 

কোথাও উপদেশ করেন নি। নিপের ধর্মসংগীতিতে কেন ত্রীশ্বরবাদীবা 

প্রভাবশালী হয়ে উঠলেন সে বিষয়টি তিনি যুক্তিসহকাঁরে বুঝিয়ে বলেছেন 

এবং (প্রসঙ্গত ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস সংক্রান্ত ) আরও অনেক বিচিত্র ঘটনার 

উল্লেখ করেছেন। এই বিচারগ্রস্থগুলিতে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখা যায়_একজন 

ব্রাহ্মণ এক খ্রীষ্টানকে শান্্ানসারে শ্রীইধর্ম শিক্ষা দ্িচ্ছেন_ যদিও এটি উক্ত 
গ্রন্থের আশ্চতম বিশেষত্ব নয় / 10708 56066 70169071006, 010 ৪. 16 

96০68016 0701) 101021017)8105 0701 215216105, 081 165 [62068, 18 

181161017 010:6101610156 ৪ 1) 00101601610) ০6001 19265017095 21)0016 

12 19105 00116] 06 1,005785 ), 

আমর এখানেই আমাদের স্ুীর্থ বিশ্লেষণ শেষ করছি এবং আশা 

করছি আমাদের পাঠকবর্গের কাছে এটি নিশ্চয় গ্রীতিপ্রদ হবে। এমন আশা 

করবার বিশেষ কারণ এই যে, যে ভারতীয় মনীষীকে তার রচনাবলীর মাধ্যমে 

আমর] পারিতে বসে তাদের নিকট পরিচিত করবার চেষ্টা করেছি অল্প 

কিছুদিন আগে তিনি সেই পারিতেই ছিলেন; এবং তিনি সংকল্প করেছেন 

আমাদের গ্রস্থাদি অধায়ন করবার মত ও আমাদের মধ্যে ভ্রমণ করে ( আমাদের 

সংসর্গে) লাভবান হবার মত যথেষ্ট ফরাসী ভাষাজ্ঞান অর্জন করেই আবার 

এখানে ফিরে আসবেন ।** এই পুনরাগমনের .উদ্দেশ্ট তার বিরাট জ্ঞান- 

ভাগ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করা ও ফরাসী জাতি সম্পর্কে বিদেশীয়গণের মধ্যে 

যে শ্রদ্ধা সর্বজনীন, তার অন্তরের সেই শ্রদ্ধা স্বদেশে বহন করে নিয়ে যাওয়]। 

(এই আলোচনা-প্রসঙ্গে ) তার চরিক্র, পাণ্তিত্য ও রচনাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা 

প্রকাশে যদি কোনও নৃানতা না ঘটে থাকে তাহলেই আমরা স্থখী হব; কেন 
না প্রাচ্য ও পাশ্চাতোর মধ্যে প্রথম যোগস্ত্রূপে সে চরিত্রে ও কীব্তিতে 

উচ্চ মনীষা এবং মানবগ্রগতি ও মানব কল্যাণসাধনে যে একাস্তিক নিষ্ঠা 

প্রকাশ পেয়েছে, আমর আস্তরিকভাবে তার অনুরাগী । 

জি. পথিয়ে 

€ ৩৬ 



ক্রোণিক, বেলিজিউজ. (১৮১৯ ", জুর্নাল আলিয়াতিক' (১৮২৩) এবং 
“রেভ্যু আসিক্লোপেদিক্” (১৮৩২ )-এর পৃষ্ঠায় প্রতিফলিত ফরাশী বিছবন্মগুলীর 
সঙ্গে রামমোহনের অন্তরঙ্গ পরিচয়ের যে বিবরণ এতক্ষণ দেওয়া! গেল ত৷ ভিন্ন 

আর একজন সমসাময়িক ফরাসী পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কিছু নিদর্শন 

খুজে পাওয়া যায় । ইনি হলেন ইসলাম-বিশেষজ্ঞ এবং ফরাসী ভাষায় হিন্দী ও 

হিন্দুস্তানী (উদ) সাহিত্যের স্থবিখ্যাত ইতিহাস লেখক গার্স্ হ্য তাসী (১৭৯৪- 
১৮৭৮) । রামমোহনের সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে সম্ভবত দীর্ঘকাল যাবৎ তার যোগ 

ছিল। এর কারণ অন্ুমান কর কঠিন নয়। রামমোহন স্বয়ং ইললামীয় শাস্ত্রে 

হুপপ্ডিত এবং হিন্দী ও হিন্দুস্তানী ব1 উদ্ঘ ভাষাছয়ে বামমোহনের অধিকার নিজ 

মাতৃভাষার তুল্য । এক্ষেত্রে বিদগ্ধ ও মাজিত মনের স্বাভাবিক কৌতুহলবশত 

তিনি ছ্য তাসী এবং তাঁর ইসলাম-গবেষণ] ও হিন্দী-উদ্ সাহিত্যালোচনা সম্পর্কে 

অন্ুসন্ধিৎস্থ ছিলেন ধরে নেওয়া যেতে পারে। ইংলগ্ডে পৌছাবার প্রায় 

চার মাস পরেই রামমোহন গ্য তাসীকে এক পত্র লিখে শস্ত ফ্রান্সে যাবার 

ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তার এই ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ 
হয়নি। প্রায় দেড় বৎসর পরে ১৮৩২ গ্রীষ্টাব্বের শেষের দিকে তার পক্ষে 
অল্নকালের জন্য ফ্রাম্প পরিদর্শন সম্ভব হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যেই 
( ১৮৩২ গ্রীষ্টাব্ধের অক্টোবর-নভেম্বর ?) ছ্য তাসীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় 

হয়। ছ্য তাপী স্বয়ং তার হিন্দী ও হিন্দুস্তানী সাহিত্যের স্থবিখ্যাত ইতিহামে 

এই সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করেছেন ও রামমোহনের কিছু পরিচয়ও লিপিবদ্ধ 
করেছেন ।*১ এই বিবরণটি সংক্ষিপ্ত এবং সম্পূর্ণ ক্রটিহীন নয়। তবেগ্য তাশী 
দীর্ঘকাল চিঠিপত্রের মাধ্যমে বামমোহনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং 
রামমোহনের ফ্রান্দ-পরিদর্শনকালে দুইজনের মধো প্রত্যক্ষ যোগাযোগও 

ঘটেছিল। তার স্থবিখ্যাত গ্রন্থে বিবৃত রাঁমমোহনের সংক্ষি্ জীবনীর ভূমিকা- 
স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন, রামমোহনের পারি-প্রবাসকালে তিনি ব্বার 
তার সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং তার নিকট হতে ইংরেজিতে ও হিন্দস্তানীতে 

লিখিত অনেক পত্র পেয়েছেন (৬০:51 0105 5099706 €5001556 0618 

৮1০ 06 ০66 1)0100006 16008101391016) 006 181 1) 17882196286 06 

০17 5000৮1)৮ 0608100৪010 96001 ৪. 72115 €0 0026 1781 1500 

0103816815 160063  €1) 10170005081)16 €চ 18 ৪081815 )1৭২ সেই 

৫৬৭ 



কারণেই রামমোহনের জীবনী প্রসঙ্গে গ্ভ তাসীর কয়েকটি উক্তি কৌতুহলোদ্দীপক 
মনে হতে পারে। রামমোহনের তিব্বতগমন সম্পর্কে তিনি বলেন: 

বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মবিষয়ক সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কিনা পরীক্ষা করবার 
উদ্দেশ্ত্ে তিনি তিব্বত গিয়েছিলেন । সেখানে তিনি ছুই-তিন বত্সর বাস 

করেন। কিস্তুতাদের অম্পষ্ট ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতবাদসমূহ তাঁর পক্ষে কোনও 

আকরণের বস্ত হয়নি' (1 8117 05105 16 71926 0০00 ০917 511 

0০0৬6181018 ৮6116 01১62 155 ৮০00001015055. [1] 15508. 06102 

00 0015 8175. 17815 16015 00061170659 00500163 0210-2)1 

810007৪6816 0০৮ 10015 বামমোহনের সার্বভৌম ধর্মমম্পর্কে 
দ্য তাপীর যা ধারণা হয়েছিল তা এই £ “এই সংস্কৃত মত হল এক প্রকার 

সমন্বয়মূলক ধর্মবিশ্বাস; এর ছুটি মুলতত্ব-ঈশ্ববে বিশ্বান ও পরলোকে 

বিশ্বাম। এই তত্বদ্ধয়ের ভিত্তিতে ধারাই ধর্মোপদেশ দ্িয়েছেন__যেমন মুষা, 
যীশ্তরীষ্ট, বাস ও মহম্মদ, তাদের সকলকেই এই ধর্ম সমান শ্রদ্ধার পাত্র 
বিবেচনা করে ; এবং যে গ্রস্থসমূহে এই সকল তত্ব উপদিষ্ট হয়েছে-__ যেমন 

পেন্টাটিউক (বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেণ্ট, অংশে প্রথম পাঁচটি গ্রন্থে বিবৃত 

মুযার উপদেশ ), বাইবেলের নিউ টেষ্টামে্ট: অংশে প্রদত্ত যীস্তীষ্টের 

উপদেশ, বেদ ও কোৌরাঁণ, সেগুলিকেও এই মত উপাদেয় ও সম্মানার্থ মনে 

করে থাকে । একে কোনও ক্রমেই নৃত্ন ধর্ম বলা যায় না। এই ধর্ম প্রাচ্য 
জগতের স্থফী নামে পরিচিত অধ্যাত্মতব্ববিদ্গণের মতবাদের সঞ্চে অভিন্ন? 
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রামমোহনের সমকালীন ইংরেজ বন্ধু ও অন্কুরাগীদের মত তাঁকে খ্রীষ্টান প্রতিপন্ন 
করতে চেষ্টা করেন নি। তার দৃষ্টিতে বামমোহনের ধর্মমতের অসাম্প্রদীয়িকত 
ও সার্বভৌমত্ব নিভূলভাবেই ধরা পড়েছিল। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি যে 
রামমোহনকে সুফী মরমীদের গোত্রভুক্ত করেছেন তাও প্রণিধান্যোগ্য। 
মুসলমান সফীসাধক সম্প্রদায়ের প্রতি বামমোহনের অকৃত্রিম অন্থরাঁগ ও ফার্সী 

স্ফীসাহিত্যে তার পাণ্ডিত্যের কথা স্থবিদিত। ছ্য তাসী স্বয়ং ছিলেন মুসলিম 

সংস্কৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। স্বভাঁবত রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও মতবাদের এই 
দিকটি তাকে আকৃষ্ট করে ছিল। ১৮৩৩ শ্রীষ্টাব্ধে রাঁমমোহনের মৃতার 

উল্লেখ করে দ্য তাসী সংবাদ দ্রিয়েছেন, এর পর বৎসর তুকণ, রাশিয়া ও 

পারস্যের মধ্য দিয়ে তাঁর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা ছিল ( 8০7) 

11062100101) 20816 06 16001010061 08175 ] 11006) 1:91066 901৬ 91)02 212 

7085581)6 081 15 1010016, 19. [105516 619 7655 )1"৫ ইসলামের 

সঙ্গে সুগভীর পরিচয়সম্পন্ন রামমোহন যে প্রত্যাবর্তনের পথে মধাপ্রাচযর 

যুললিম রাস্্রগুলি সম্পর্কে প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার অভিলাধী হবেন 

তা স্বাভাবিক । পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইংলগ্ডে উপনীত হবার অল্লকাল 
পরেই রামমোহন দ্য তাপীকে এক পত্র লিখেছিলেন । আমাদের সৌভাগ্য- 
ক্রমে দ্য তাপী এই পত্রখানি রক্ষা করেছেন। তার 42770709106 22 

23871725751 29 12. 12758 15 2520%5621%9 শীর্ষক গ্রন্থে রামমোহন 

কর্তৃক তাকে বিদগ্ধ ও মার্জিত উদতে লিখিত উক্ত পত্রখানি ফরাসী 
অনুবাদসহ মুদ্রিত হয়েছে । বাঁঙল! মর্মাহুবাদসহ সেটি এখানে উদ্ধৃত করা! 
গেল :৬ 

মূল 

জনাব ফাজিলাৎ মাআআব জেয়াদ1 মজদুহুম্ ওয়া শফণহুম্ _ 

রোকায়ে মুবারক পঁহুছা, বান্দাকো। মস্রুব্ ওয়! মণ্জ জাজ, কিয়া। 

কার্দের আলালইতলাক্ আপকে। ইস ইয়াদ আওয়াবিকে সাথ সলামত রকৃখে। 

তিন মাহিনেস জেয়াদা বান্দা ইংলগুমে মকৃকিম হৈ। ইন্সা আল্লাহ তালা 

আন করিব পারিস মে মুশশারফ. এ খেদমত হোগা ওঁর আপকি তবজ্জোহ সে 

জনাব শেজি লাহাব কি লাখ মূলাক্কাৎ হাসিল করেগা। আপকে ওয়াদায় 
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মুরাআত সে বান্দায়ে কম্তর মম্নূন হুয়া। ওয় আদায়ে শুক্র তহে দ্দিলসে 
করতা হৈ। 

জেয়াদা হদ্দে আদাব 

খাদেমেকুম্ ওয়া মম্নৃনুকুম্ 
রামমোহন 

হবেরা ফি তারিখ, 

ইয়াকুম্ আগষ্ট ১৮৩১ 

আইন, ইশভি 

জনাব শফকৎ ফরযায়ি গেরামি ক্কদর-এ ফর্বস সাহ!বকি হাওয়ালা 

কিয়া গিয়া । 

অনুবাদ 

সথবিজ্ঞ মহাশয় ( যেন তার স্থনাম ও যশোরাশি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়!) 

আপনার শুভপত্র পুছিয়াছে এবং উহ! আপনার ভৃত্যকে আনন্দে ও 

সম্মানে পূর্ণ করিয়াছে। প্রার্থন] করিতেছি যেন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর 
এই অন্থগ্রহপূর্ণ অভিজ্ঞানের নিমিত্ত আপনাকে হ্থস্বাস্থো রক্ষা করেন। তিন 

মাসের অধিক হইল আপনার ভৃত্য ইংলগ্ডে অবস্থান করিতেছে। যদি 

পরমেশ্বর ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সে শীঘ্রই পারিসে উপস্থিত হইয়া 
আপনাকে অভিবাদন করিবার সম্মান লাভ করিবে ও আপনার মাধ্যমে শ্রীযুক্ত 

শেজি মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎকার সম্পন্ন করিবে। আপনি তাহার তন্ত 

লইবার যে প্রতিশ্রুতি তাহাকে দিয়াছেন তজ্জন্ত আপনার দীন ভূত্য গভীর 

কৃতজ্ঞতা অন্থতব করিতেছে ও অন্তর হইতে আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান 

করিতেছে । পত্র দীর্ঘতর কণ্ে শিষ্টাচাবের সীমা লংঘিত হইবে। 

আপনার কৃতজ্ঞ ভূত্য 

লিখিত ১ আগষ্ট রামমোহন 

১৮৩১ গ্রষ্টাব্ব 

পুং এই পত্র সুমহান মাননীয় ফর্বস সাহেবের হস্তে সমপিত হইল 

১ আগষ্ট, ১৮৩১ লিখিত এই পঞ্জে একটি নংবাদ পাওয়। যাচ্ছে । রামমোহন 



যথাশীত্র ফ্রান্গে উপনীত হয়ে ছ্য তাসীর মধাস্থৃতায় মঃ শেজির সঙ্গে পরিচিত হতে 

ইচ্ছুক ছিলেন। ইনি সমকালীন স্থবিখ্যাত ফবাঁমী মনীষী আতোয়ান লেওনার 

দ্য শেজি। ইউরোপে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিতাচর্চার ইনি অন্যতম পথিকৎ 

এবং কালিদামের অভিজ্ঞানশকুস্তলম্' নাটকের সংস্করণ ও ফরাসী অনুবাদ 

এবং 'অমকুশতক' ও বামায়ণের 'যজ্ঞদত্তবধ' অংশের ফরাঁলী অনুবাদ এর 

স্প্রসি্ধ কীতি। ফ্রান্সের রাজকীয় বিশ্ববিদ্ভালয়ে (0০116 £6 7২০১৪] ৫৪ 
ঢ181)০€) এই সময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সর্বপ্রথম অধ্যাপকরূপে 
কাধে নিযুক্ত ছিলেন ।** ছ্/ শেজির প্রতিভ| ও পাণগ্ডিত্যে আকুষ্ট হয়ে স্বভাঁবত 

রামমোহন তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয়লাভের জন্য উৎস্ক হয়েছিলেন। তবে এ 

বিষয়ে তার মনস্কামন] পূর্ণ হয়েছিল কি না জানা যায় না। কেননা ফ্রান্দে 
যাবার স্রযোগ তাঁর ঘটেছিল ১৮৩২ খ্বীষ্টাব্ের শেষভাগে অল্পদিনের জন্ত | 
১৮৩২ শ্রীষ্টাবে দ্য শেজিরও মৃত্যু হয়। পত্রের পুনশ্চ অংশটুকু থেকে আমরা 

জানতে পারি এইখানি ছ্য তাপীর কাছে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন আরবী, 

ফার্সী, উর্দু ও বাংল! ভাষা বিশারদ এবং উত্তরকালে লগ্ডনের কিংস কলেজে 

প্রাচ্ভাষার অধ্যাপক ডান্কান ফর্বস ( ১৭৯৮-১৮৬৯ )। ইনি জ্ঞানান্গশীলনের 
ক্ষেত্রে রামমোহনের সমানধর্ম1 বন্ধু ছিলেন। 

সমকালীন অপর যে ফরাসী মনীষীর সঙ্গে রামমোহনের ভারতবর্ষে পরিচয় 

ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তিনি প্ররুতি-বিজ্ঞানী ও পর্ধটক ভিকতর ঝাকর্ম । ইনি 

ভারত-পর্যটনের আসবার পূর্বেই শ্বদেশ ফ্রান্সে রামমোহনের মনীষ! ও কীন্তি 

সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিলেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কেননা 

রামমোহনের খ্যাতি তখন ফরাপী দেশে স্ুপ্রতিষ্টিত; ১৮২৪ গ্রাষ্টাব্ধে তিনি 

'সোসিয়েতে আসিয়াতিক্-এর সন্মানিত বিদেশী সদশ্ত মনোনীত হয়েছেন । 

ঝবাঁকম ১৮২৯ গ্রীষ্টাব্ধে কলিকাতায় রামমোহনের সঙ্গে পরিচিত হন। তাদের 

মধ্যে যে আলোচন1 হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ তিনি তার প্রকাশিত 

ভারতভ্রমণকাহিনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন ।+*" প্রসঙ্গত তিনি এই গ্রন্থে 
রামমোহন সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা এই £ রামমোহন রায় একজন 

জ্ঞানী ব্রাহ্মণ; হিন্দু পণ্ডিত ও ইউরোপীয় মিশনারীদের বিরুদ্ধে প্রকাশিত 

তার ধর্মবিষয়ক বিতর্কমূলক গ্রন্থগুলির মাধ্যমে তার নাম ফ্রান্দে পর্বস্ত পরিচিত। 

ভারত-আগমনের পূর্বে আমি জানতাম তিনি একজন স্থনিপুণ প্রাচ্যবিষ্ভাবিশারদ 
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লৃকষুবুদ্ধিসম্পন্ন নৈয়ায়িক ও অপরাজেয় তাঞ্কিক; কিন্তু তিনি যে মানুষ 
হিসাবেও শ্রেষ্ঠ তা আমি পূর্বে খেয়াল করিনি” ( [২80910001)81) [২95 ৪9 

16 170181)006 8৪81) 00120 165 00%78685 06 190161071006 16112150586 

001005 169 00016015 1011)0005 €6 165 17015510178155 11107962179 

0780 0916 50101791052 16 10000 10500+21) 17181506. 06 82219 8৮816 

06 ৮1917 0905 ] 11906 0101] 66910 01) 01161105]1505 10810116) 0 

95000] 19810161) 07) 01816001011) 1116515081016 ; 00815 11510085819 

901] 50810 15 1206111207 063 1)0001055) |৭* বাঁমমোহনের মঙ্গ 

সাক্ষাৎ পরিচয়ের পর ঝাকৃম বুঝতে পারেন তিনি কেবলমাত্র পাণ্ডিতো' ও 
মনীষায় অগ্রগণ্য নন, মানুষ হিসাবেও শ্রেষ্ঠ । এই শ্রদ্ধার প্রকাশ তার 

স্বৃতিচারণে আছে। 

ভারতবধের বাইরে রামমোহনের খ্যাতির বিষয় আলোচনা করতে গেলে 

্ঘভাবত আমাদের ইংলগ্ডের কথা বেশী মনে পড়ে। সেখানে তার যথেষ্ট 

গ্রতিষ্ঠা হয়েছিল কেনন! তার প্রতিভা ও কীন্তির সঙ্গে পরিচিত হবার স্থযোগ 

ইংরেজদের প্রথম থেকেই অনেক অধিক পরিমাণে ছিল। কিন্তু সমকালীন 

ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং তদানীন্তন আমেরিকা যুক্তরাষ্টরেও যে তার খ্যাতি 

প্রসারলাত করেছিল সে সংবাদ আমাদের তেমন জান1 নেই । ফরাসী বিছন্মগুলী 
তাকে সন্মানিত করেছিলেন মৃখ্যত পণ্ডিত ও ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্ত্রের 

অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকাররূপে । গ্রেগোয়ার, ল্যাজুয়ানে, পথিয়ে, প্রভৃতির 

রচনাগুলিই তার প্রমাণ। বেদাস্তবিষয়ক তার £১001080061)0 01 01১6 

৬6৪০ পুস্তকের জার্মান অন্থবাদ প্রকাশিত হয় ১৮১৭ খ্রষ্টাব্ে জেন থেকে 7০ 

এবং বেদান্তসমেত তার কতকগুলি শাস্তরগ্রন্থের ওলন্দাজ ভাষায় অনুবাদ 

প্রকাশিত হয় তার মৃতার পর, ১৮৪০ শ্রীষ্টান্জে কাম্পেন থেকে ।*১ 
এগুলির ভূমিকা বিশ্লেষণ করে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে গ্রন্থছুখানি 
ইউরোপখণ্ডে ভারতীয় অধ্যাত্মচিস্তা ও দর্শনের প্রকৃত পরিচয়বাহী রূপে গৃহীত 

হয়েছিল ।৮২ সমকালীন জার্মান ও গলন্দাজ পত্র-পত্রিকাতে এই গ্রস্থগুলির 

কোনও সমালোচনা ও প্রসঙ্গত রামমোহন সম্পর্কে কোনও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত 

হয়েছিল কিন! এ পর্যন্ত সে বিষয়ে অনুসন্ধান সামান্তই হয়েছে। আমেরিকার 

ক্ষেত্রে শ্রীমতী আডিয়েন মুর অসাধারণ পরিশ্রমের ফলে রামমোহ,-সংক্রাস্ত এই 

৫১২ 



জাতীয় বহু মূল্যবান সমকালীন তথ্য আবিষ্কার করেছেন ও তাঁর গবেষণার ফল 

1327/71011/, 1২09 97 81761106 ঈ্ষক গ্রন্থে প্রকাশ করে রামমোহন- 

গবেষকগণের কৃতজ্ঞতাঁভীজন হয়েছেন। কেবল ইংলগ্ডে নয়, ইউরোপের 

অন্যত্রও বেদীস্তদর্শন ও ভারতীয় জীবনচর্যার প্রতি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে 

একটি সশ্রদ্ধ মনোভাব গড়ে উঠেছিল । এযাবৎযে আলোচন1 করা হয়েছে 

তার থেকে অন্তত এইটুকু ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে এই ক্রমবর্ধমান সশ্রদ্ধ ভারত- 

জিজ্ঞাসার উন্মেষের ইত্হাসে রামমোহনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। 

এ বিষয়ে বিস্তীর্ণতর আলোচনা আবশ্তক। আপাতত আমরা এই কথা ভেবে 

নিশ্চয় তৃপ্চিলাভ করতে পাঁরি, আধুনিক যুগে বিপ্লবী আদর্শের জন্মদাতারূপে যে 

ফরাসীদেশের গ্রতি রামমোহন আজীবন গভীর শ্রদ্ধা গ্রকাশ করে এসেছিলেন, 

বিদেশী রাষ্ট্সমহের মধ্যে সেই দেশ তাঁকে দিয়েছিল প্রকাশ্ত সম্মানের অর্থ্য। 

শ্রদ্ধার বিনিময়ে তিনি পেয়েছিলেন শ্রদ্ধা, অস্থ্বাগের বিনিময়ে অন্রাগ। এ 

গৌরব যেমন বামমোহনের তেমনি ফান্সেরও । 

৫৪৩ 



প্রমাণ পঞ্জী ঃ 

১,:0০01196 00, 849%-49 ; 08:06006--£251 10095 00, 195-96. 

৭*17012. 2 06: 77/0710 106660005815 1959, 00, 828-29 ) 7186 22061 ০1 

1100611৮ 175012 2 0017/716170706101% ড015776 ০01 6126 22727101760 809 061161709 

0616৮615075, 7993, 081906৮9, 1956, 25:৮ ]] 7, 869-71 । প্রথম প্রবন্ধটি ছিতীয় 

গ্রন্থেও মৃত্রিত হয়েছে । 

৩,725 10495 0, 295. 

৪ 01071%6 1615216856 ৬০) 111 (৫819) 90, 888-403. 

৪, [-256 1095 200). £9-54. ৰ 

৬. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1, ৮৭ বর্জ, চতুর্থ সংখ্যা! ( মাঘ-চৈত্র ১৩৮৭ ) পৃঃ ২০-৪১ 

৭. 79670002] 4000%%65 16109610116 0150 16155015019 90০1269 ০] ঘা 

(78০00 এ 809 1816 6০ 81588101816) 9321869] 18175 0০, 106-07. 

৮,1১6 ]1704 16017 ০07 176 ০1001 13901 5০০6/)+5 77006607155 1 41174 

৫০7 1819-20 7980৮798 2১1188700. 72958, 08100 88% 1890-91॥ 0. 7-8. 

৯». 13999100. &00981% 5151751) চ7০0715 2৮. 1, 70. 89-90 

১০, 5198100)01)0.0, 705 &৪ 80. ন)01108610009] 1910109817 00%11,0] 01 1186 101501 

01১0 011380 ত6560101% 90০৫১) ০] সু. 2৮. 1 00, 164-755, 

১১, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! ৮* বধ, চতুর্থ সংখ্য।, পৃঃ ২১ 

১২, 80715970709 01009 12177170104) 20১9 0১0 4477167150 05100486%, 1942, 07). 

191-29. 

১৩. ৮07715%]45525766 ]:96371010756 [1] (81156 1899)। 0. 117-19. 

১৪. ফরাসী বিজ্ঞাপনে প্রকাশেব স্থান ও বৎসর দেওয়] আছে, কলিকাতা, ১৮১৭ ; কিন্তু 

এই ইংরেজি গ্রন্থের প্রথম প্রকাশের গ্কান এবং কাল প্রকৃতপক্ষে, কলিকাতা, ১৮১*। অবশ্য 

রামমোহনের 4৮710667161 ০1 1৮2 6৫01৮ ও 06৮0 0110151,6 গ্রন্থ তার প্রান 

মনিব ও অনুরাগী বন্ধু জন্ ডিগবী কর্তৃক ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লগ্ন থেকে একত্র পুনযু্্িত হয়। 
“রেভা আসিক্লোপেদিক”-এর তালিকাকার সম্ভবত কলিকাতা ও লগুন সংস্করণদ্বয়ের পৃথক 

প্রকাশকাল একত্র মিশিষে ফেলেভুল কবেছেন। অথন| এটি মুদ্রাকরপ্রমাদও হতে পারে। 

লক্ষ্য করবার বিষয় উল্লিখিত লগ্ন সংহ্করণটি ষ-সংখ্যক গ্রস্থরূপে ব্তমান তালিকাব 
অস্ততৃক্তি। 

১৫, 21701, 039 070 4&1776700 08109668, 1949, 0. 180 5 10816] 

44526986997. 20006 হু] (58719541898) *০989:8610758 ৪ 0091063 

00518598 09 18810 2)01)01 805? 00. 249-49. 

১৬, দ্রষ্টব্য, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় “তত্বকৌযুদী,, ৭৭ ভাগ, নবম সংখ্য।, “পাশ্চাত্য 
চিন্তাধারায় রামমোহনের প্রভাব" পৃঃ ৭০-৭৩ 
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১৭, 5702/770 4512170%6 2 5515 00106 0 (55201851829) চ. 6৪. 

১৮, £161291 চ7011ও 0৬26 ড্র 558 

১৯, রামমোহন রায় কক বলানুবাদ ও ব্যাখ্যা সমেত যে পাচথানি উপনিষদের 
সংস্করণ প্রচলিত আছে সেগুলির মধ্যে কেনোপনিষদ্ মামবেদীয় এবং উঈশে।পনিষদ ও 

কঠোপনিষদ্ যুর্বেদীয়। সৃতরাং সম্ভবত এখানে কেনোপনিঘদ্ এবং দুখানি যজুর্বেদীয় 

উপনিষদের মধো কোনও একপানিব কথা বলা হয়েছে । কিন্তু প্রকাশের যে তারিখ পাওয়। 

ষাচ্ছে (কলিকাতা, ১৮১৮) তা উক্ত গ্রস্থগুলির জানিত প্রকাশকালের সঙ্গে মেলে না। 

কেনোপনিষদ্ ১৮১৬. ঈশোপনিষদ্ ১৮১৬ এবং কঠোপনিষদ্ ১৮১৭ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয় । 

সবল গ্রন্থ ইংরেজিতে ন! হওয়ায় নাম ফরাসী ভাষায় দেওয়া হয়েছে। 

২০. ?7727,5121101% ০00 0৮6 44016001611 00 1156 ৮61 শীর্ষক গ্রন্থটির কলিকাতা 

সংক্ষরণের প্রকাশকাল ১৮১১ এবং লওন সংস্করণের (কেনোপনিষদ্র ইংরেজি অনুবাদের 

সহিত একক্র ) প্রকাশ কাল ১৮১৭; গ্রন্থতালিকায় প্রদত্ত বৎসরটি ঠিক নয়। 
২১, 81100% 2870080 048%7010£0 17210 5184101 ০]  (9990709 1:0. 08100005 

1959) 010. 208-19. 

২১ক. গ্রন্থখানির গন শিরোনাম হল 0901৮610101 6 6. 560765%%চা) (6606150867৮, 

01685 11১5. ৮ 17060 70115517787) ০01%:0/81%5 01015052117 ৫1 0101%07) 5. 01060100800 

60 1915119501150018 000/7781%  2056218401 52015 117001%1 10চ155 12 8961৫, 

10160178612, 5৫7 802, 40721৮01%7850 6০616072120 96৮77 6 85109 

80017016) 5৫750176181565 ৭00000%189 6776617705060 ডাচ 12017%%7 ০017661527)-,,5184010 1 

9670. 00586] [)91027700..,9 ৬০]. ; ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থের এক আংশিক জার্মান 

অনুবাদ নূ নবের্গ থেকে প্রকাশিত হয়। 

৬২, ড10910162 4 251019০ 1152501% 1:5626076 (608]18 0] 28705156500) 

০]. 7 (08%19068৭ 1927) 0. 90. ূ 

২৩, ধপ্রচ্ছন্রঃ বা “আচ্ছাদিতঃ সংস্কৃত 'ঈীশ'-এর প্রতিশব্দ নয় ; এই উপনিষদের প্রথম 

শ্লেকের ছুটি শব 'ঈশাবান্তম্” ; দ্বিতীয় “ৰাস্ত' শব্দটির অর্থ 'আচ্ছ।দনীয়ঃ। একত্র 

শব্দদ্বয়েব অর্থ “ঈশ্বর কতৃক আচ্ছ'দনীয়ঃ। গ্রন্থখানিকে অনেক সময় 'ঈশাবাক্তোপনিষৎঃ 

নামেও উল্লেখ করা হয়। 

২৪. আক্যতিল্ দ্য পেরে”। কৃত উপনিষদের লাটিন অনুবাদের নাম। 
৩৪কা 177৮6 ড7০1%5 ০] 557 চ7০1050177 90765 5০), ডি] (1090001), 1799) 00. 

£23-25 7 মল প্রবন্ধে পত্রাঙ্কটি ছাপার ভূলে "৪৩৩, হযেছে । 
২৫. উক্তিটি ঠিক নয় ছুটি অনুবাদের দৈর্ঘয সমান। 'ঈশোপনিষৎ, গ্রন্থথানিই ক্ষুর, মাত্র 

আঠারোটি শ্লোকের সমষ্টি ; প্রবন্ধকার দম্তবত মুল গ্রন্থ দেখেন নি। 
২৬. দারা গুকোহ. প্রধানত মুসলমান পাঠকগণের জন্তই তার অনুবাদ প্রকাশ 

কবেছিলেন। তাই হিন্দুচিস্তাধারার সঙ্গে পরিচয়হীন মুসলমানগণের সুবিধার জগ্ভ মুসলমান 

৫9৫ 

৩৫ 



ধর্মশান্ত্রের পরিভাষা তাকে কিছু কিছু ব্যবহার করতে হয়েছিল। ভ্রষ্টব্য 2580078০ 

1012 51/8701 ০] ] 0, 111. 

২৭. কেন ন| সেগুলি যে মূল গ্রন্থের অংশ নয় তা সহজেই বুঝতে পার ঘায়। 

২৮. এই উক্তির মম বুঝতে পারা কঠিন। কেন ন! 'ভূর্ণাল্ আসিয়াতিক্/-এ প্রকাশিত 

গরন্থ-তালিকার অন্তভূর্র 'কঠোপশ্যিদ্-এর ইংরেজি অনুবাদ-প্রসঙ্গে গ্রস্থপ্রকাশের স্থান ও 

কাল (0516916%, 1819) উ্লশিত হয়েছে । প্রবন্ধকার ব্যবহৃত গ্রস্থখানিতে কি আধ্যাপত্র 

ছিল ন'? 

২৯. ফালী অনুবাদে হয়তো লিপিকর-প্রমাদ হেতু “কঠ শব্দের উচ্চারণ-বিকৃতি ঘটে 

দাড়িয়েছে 'কিউ'ন'। ফ'সী লিপির অনুলিখনে এই জাতীর প্রমাদ নূতন ব1 বিচিত্র 

নয়। 

৩০, কুষ্ণখ যজুর্বেদের একটি শাখার নাম “কঠ'। প্রবন্ধাকার সম্ভবত একথ। জানতেন ন।। 

৩১, রামমোহন বায়ের উক্তিই নিভূল। 'কঠোপনিষদ” যজুর্বেদীয়। (দ্রষ্টব্য 

উপনিষদ্-গ্রন্থাবলী সীতানাথ তত্বভূষণ সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্কবণ, কলিকাত।, 

১৯৩৬১ পৃঃ 1%০ ) 

৩২. রামমোহন মুলের সম্পূর্ণ অন্ুধাদই করেছেন, গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করেন নি। 

প্রবন্ধকারের এই উক্তি থেকে মনে হয় মুল গ্রন্থের সঙ্গে ভার পরিচয় ছিল ন! | 

৩৩. “কেন' শবের ব্যাধ্যায় লেখক ভূল করেছেন। 'কেনোপনিষদ্-এর প্রথম শ্লোকের 

আরম্ত এইরূপ : 'কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ | এখানে “কেন? শব্ের অর্থ কাহার 

হারা?। প্রথম গ্লোকের প্রথম তিনটি চবণ এ একই সর্ধনাম দ্বার আরম্ভ হয়েছে বলেই 

আলোচা 'উপনিশদ? খানির নম 'কেনোপনিষৎ)। এর অপর নাম 'তকবকারোপনিষৎ।, 

৩৪. রামমোহনের উক্ভিই নিভুলি। দ্রষ্টপ্য, সীতানাথ তত্বভষণ সম্পাদিত উপনিষদ্- 

গ্রন্থাবলী, প্রধম খণ্ড, পৃঃ » 

৩৫, বইটির আখ্যাপঞ্জে রামমোহন যে বানান বাবহ্ার করেছেন, ত| “01০০.398) ; 

বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণে এন্থমধ্যে অবলম্বিত বানান )১৪:০০৮৪। আখ্যাপত্রে প্রদত্ত 

£2100000% বা 'মুণ্ডাক? বানানের সঙ্গে বাংল। উচ্চারণের কোনও সম্পর্ক নেই। এই যুগে 

সংস্কত বানানের রোমান হরফে লিপ্যভস্তরের কোনও সর্ধস্বীকুত আন্তর্জাতিক বিধি সুপ্রতিষিত 

হয়নি। সেই ভন্ত রোমান বর্ণমালান্র এই জাতীয় বানানের নান! রকমফের দৃষ্ট হয়। 
প্রাচ্যবিগ্তাচর্চা ক্রমশ আরও অগ্রদর ভলে পরবর্তী কালে এই লিপ্যন্তর-প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক 
নিয়মে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। 

৩৬. “মুণ্ডক শব্দের এই অর্থ ঠিকনয়। এর অর্থ 'যেবায! যুণ্ন করে। “যেমন 

ক্ষুর নিংশৈষূপে কেশছেদন করে, তেমনি এই উপনিষদ নিঃশেষরূপে অবিপ্া দূর করে, 

এই অর্থে ইহার নাম মুণওক " (তন্বভূষণ, উপনিষদ্-গরন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ 8*)। 
৩৭, মুল বেদ-এ পৌত্ুলিকতার উপদেশ নেই । লেখক সম্ভবত তা জানতেন ন1। 
৩৮. প্রবদ্ধকার ০৪ ও 01:01: শব্বহ্টি ব্যবহার করেছেন । 'দর্শন'-এর প্রতিশব 

শী 

€৪৬ 



হিসাবে শবাঘয় খুব সগ্মোজনক নয়। সংস্কৃত 'দর্শন” শবের অর্থ আরও ব্যাপক। সর্ঘপলী 

রাধাকৃকণের ভাষায় £ ০05 0110 £৫81850%1 002398 12020. (09 ০: 23৭ 60 ৪৪৬. 

21315 8961708 চ)85 05 91000 08709706081 00381586107, 0: 90096060%] 0001908৩ 

৩৮ 10601620081 95097890090. [6 1085 09 11080606500. ০? 15০৮, 10108] 10002: 

০৮ 0818৮ 01 8০০].*59821)808 6৩ 0০ 18 &৫5199015 0882 60 £70010815 & (1)০0781)6 

55566]0 89001190 ১৮ 106016155 93067191006 800. 838651090 67 108198] ৪:610606,1) 

11,021 6151050979 ০1 ] 1,009909 1940, 2). £৪. 

৩৯». প্রবন্ধকার ছয়টি দর্শনকে তিন ভাগে ভাগ করেছেনঃ (ক) সাংখা-যোগ'। 
(খ) ম্যায়*বৈশেষিক । (গ) মীমাংসা-বেদান্ত। 

৪০. 'মীমাংস!, শব্দের এই অর্থ ঠিক নয়) এর প্রকৃত অর্থ 'যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত'। 
প্র্টবা 5. বি. 105১84০%৯ 4 17151019 ০ 17010 01105০79 ড০], 2, 08102186, 

1989, 20. 68. 

৪১. বর্তমান কালের কোনও কোনও পণ্ডিত পূর্বমীমাংসাকে উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত 

অপেক্ষ। প্রাচীনতর মনে করেন বটে কিন্তু তাদের সিন্ধান্ত উভয় দর্শনের বিষয়বগুর 
তুলনামূলক আলোচনার উপর প্রতিষ্টিত। প্রবন্ধকারের মত তার! 'পূর্বমীযাংস। নাম থেকে 

এই দর্শনের আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব অনুমান করেন না। তাদের মতানুসারে কেবলমাত্র নাম 

হতে প্রাচীনত্ব সম্পফিত সিদ্ধান্ত করা চলে না ॥ দ্রষ্টব্য &. 9. 918) 078 24 

1401727/52 081996৪8) 199], 0. 6. 

৪২. এই উক্কিতে ভুল আছে। উত্তরমীমাংসা বা “বেদাত্তসৃত্র, (ত্রন্মমৃত্র )-এর লেখক 
পতগরলি নন, বাদরায়ণ অথবা ব্য'স। 

৪৩, এই ছোট অনুচ্ছেদটিতে অনেকগুলি ভূল আছে। পূর্বমীমাংসা বা! কর্মমীমাংসার 

সঙ্গে বেদান্তের কোনও সম্পর্ক নেই। উত্তরমীমাংলার অপর নাম বেদ্ধান্ত। পূর্বমীমাংসা- 

সৃত্রের লেখক বস নন, জৈমিনি। পূর্বমীমাংসাদর্শনে ব্রন্ষের সঙ্গে জীবাত্মার মিলন সম্পর্কে 

বিস্তারিত আলেংচন! আছে এ কথাও সতা নয়। সে মন্তব্য উত্তরমীমাংসা ব। বেদান্ত 

সম্পর্কে প্রযোজ্য । 

৪৪. এই উক্তি রামমোহন প্রকাশিত দুখানি গ্রন্থ সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে: 

(১) ১৮১৭ শ্ীষ্টান্দে মুদ্রিত বেদা স্তগরন্থ', ঘেখানিতে বেদাস্তমত সম্পর্কে তিনি ভান অংশে 

বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ॥ (২) ১৭৪০ শকে বা! ১৮১*্রীষ্টাবে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত 

শংকরাচার্ধের সমগ্র ব্রদদসূত্রতান্ম *শারীরক মীমীংস।, | প্রকীশকালের অনুল্লেখ সম্পর্কে 
প্রবন্ধকারের মন্তব্য কিছুট| বিভ্রান্তিকর। কেনন! “বেদান্ত-খ্রন্থ*-এর আখ্যাপত্রে প্রকাশের 

বান ও কালের (08108668) 1816) উল্লেখ দেখ! যায়। অপর গ্রন্থথানির পুম্পিকাতেও 

তার প্রকাশকাল (১৭৪৯ শক) উপ্লখিত হয়েছে । মনে হয় দ্বিতীয় গ্রন্থানির উল্লেখই 
প্রবন্ধকারের অভিপ্রেত। ছু'খানি গ্রন্থের কোনটিই লেখক দেখেন নি। ভার আলোচনার 

অবলম্বন ছিল ১*১৬ ব্ীষ্টান্ধে প্রকাশিত রামমোহন প্রণীত 'বেদাস্তসার,-এর ইংরেজি অনুবাদ 

. ৫৬৭ 



21075126101) ০ 0 41167167601 676 ৫2৮11 এটি বেদানস্তবিষয়ক জটিলত1- 

বঞ্জিত বিচারগ্রন্থ | | 

৪৫. প্রতিমাপৃঞ্জ! ও লোকাচার ভিত্ডিক প্রচলিত হিন্ুধমে বিশ্বাসী জনসাধারণের মনে 

রামমোহ্ন-ব্যাধ্যাত বৈদাস্ভিক একেশ্বরবাদ ও একতত্ববাদের পক্ষে বিশেষ রেখাপাত কর। 

অসম্ভব__প্রবন্ধকারের এই বক্তব্য। ক্ষ হলেও রামমোহনের নিজন্থ যে একটি মণ্ডলী 

ছিল এ তথ্য সম্ভবত তার অজান! ছিল। 

৪৬, প্রবন্ধকার রামমোহনের 7076 216০61965০7 555 (0819566৯, 1890), 47 

4460) 10 776 01/75/7217 78110 (08100668, 1890), ও 98০০0770 44162] (০ 176 

07/7501277 78৮17০ (081০9 6৮, 1821) গ্রন্থ তিনখানির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এই পর্যায়ের 

রামমোহন-্প্রণীত শেষ গ্রন্থ 2501 46110 076 01৮75001 78৮17০ (08195668 1828) 

তার হাতে পৌঁছায়নি । সুতরাং এ বিষয়ে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে তার ভান 

অসম্পূণ ছিল। তা ভিন্ন রামমোহন-কৃত খ্রীষ্টধ্মের যুক্তিবাদী সমালোচন| রোমান 

ক্যাথলিক্ ধর্মাবলম্বীর লিকট উপাদেয় লাগবার কথ। নয়। 

৪৭. 4 001166706 0618)661, ৫1৮ 44040021610 1, 0১0161০1116 7700106 

০) 7%4/1/75 চ7700%5 41756 (08109668 1818) 

৪৮, উল্লেখটি স্পট নয়। দ্রষ্টব্য 0০185:0079 *07। 00৪ 7)56199 ০1 & 7816110] 

1757900 ৬/:০০ লা? 445121101 6580101৮638 ৬০1, 0৮ (05109691796), 7010. 909-19 

প্রবন্ধে প্রদত্ত প্রান্ক ২০৪ সম্ভবত মুদ্রাকর-প্রমাদ ; সেখানে ২১৪ হবে। রচনাটি পরে 

কোলব্রকের প্রবন্ধ-সংগ্রহেও মুদ্রিত হয়েছিল, দ্রষ্টব্য 0০197:০০16 7/15061107,60%5 15595 

০]. ] (19290901887 ) 70, 11429 ; এক্ষেত্রে ম্রণীয় কোলক্রক তার উল্লিখিত 

প্রবন্ধে সতীদাহ সংক্রান্ত যে-সব শ্াস্ত্রবচন সমবেত করেছেন তার মধ্যে সতীদাহ-্বধায়ক 

বচনের সংখ1]ই বেশী । নিষেধকপক্ষে উক্ত বড় অল্প। তুলনাত্মকভাবে তার সংগৃহীত বিধাযক- 

বাক্যগুলির গুরুত্বও অনেক বেশী); তার মধ্যে অপব্যাথ্যাত খখেদবাক)ও আছে। এ 

সম্পর্কে পূর্বের আলোচনা! দ্রষ্টব্য, পঞ্চম অধ্যায়, পৃঃ ২৬৮-৬৯ 

৪৯, সিসিলি দ্বীপের গ্রীক অধিবানী দিওদোরস খ্রীষ্টগৃব প্রথম শতকে আদমকাল 

থেকে তার সময় পর্বস্ত মানবজাতির এক ইতিহাস রচন| করেন। সে গ্রন্থের নাম 

13151011021 777019 | এই গ্রন্থে তিনি একটি ভারতীয় সতীদাহের বিস্তারিত বর্ণন? 

দিয়েছেন। কাহিনীটি তিনি সম্ভবতঃ মেগান্থেনেস ব অগ্ত কোনও পূর্ববর্তী লেখকের রচন। 
থেকে সংগ্রহ করে থাকবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন, ভারতে সতীদাহ প্রথা 

প্রচলিত হুবার কারণ, স্বামীর মৃত্যুর পর ভারতীয় নারীর! প্রায়ই ব্যাভিচারিণী হত এবং 

অনেক সময় এই উদ্গেগ্তে তারা বিষপ্রয়োগে পতিহত্যা করত। বলাবাহুল্য এই মতের 

কোনও ভিত্তি নেই) দ্রষ্টব্য [78 17151017100] 1107019 ০ 1080001%5 176 51010101 

(08. 11508, ৮5৮ 3০০০১ 150700০010১ 1841) ০] 51 00. 845-47, 

৫০. 10881] 452110%6 ] 951. 00005 6 (56511851824 )5 0, 69) মাদাম 

৫& 



মোরার প্রবন্ধ 6 29116 ০7 7402617৮ 17১012 (10171901767) 061/16/29 

€:0777)61)0126101৮ ৬ ০01%%716) 551৮ [0 0,80. 

৫১, 8900 110110, 1964. 24875 087:050657 1,456 19৫১5 00. 229-95. 

৫২. শ্রীমতী এড্রিয়েন মুর (721717017% 8০১ 0৮ 47067060188) প্রবন্ধটির উল্লেখ 

করেছেন) মেরী কার্পেন্টার তার 7.5 10১৩ গ্রন্থে (90. 90-৪1) সিসমোোদির রামমোহন- 

সম্পকিত মন্তব্যের একটি ইংরেজি চুস্বকও দিয়েছেন। ছুঃখের বিষয় মুল ফরাসী প্রবন্ধটি 
বর্তমান লেখক সংগ্রহ করতে পারেন নি। 

৫৩, 70%01501 45101501986 90. 891. 20009 4 2 0. 484) 

8৪, 76646 [57০১০106086 70609091899, 2. 694-706 ॥ পারিশ-্প্রবাসী 

বন্ধু অধ্যাপক ডঃ কমলেশ্বর ভট্টাচার্য আমার অনুরোধে অশেষ সৌজন্ত ও যন্সকারে 

এই সমালোচনা-নিবন্ধের আলো ক-চিত্রলিপি আমাকে পাঠিয়েছেন । 

৫৫. 0০91166 0. 698- 

৫৬. হদিও রামমোহনের খ্রীষ্টধর্মসংক্রান্ত বিতর্কমূলক পুন্তকগুলি আলোচ্য সংগ্রহগস্থে 

পুনমুত্িত হয়নি-_ তবু এগুলি খ্রষ্টধর্মাবলম্বী পাশ্চাত্যদেশে প্রকাশ করাতে তার কোনও 

কৃ্ঠী ছিল বলে মনে ভয়না। ১৮২৩ সালে তার 16 116015 ০ 755%8 ও প্রথম ও ছ্িতীয় 

4179601 10 11৮2 01815110171 7৮106 একত ও ঢ৮0 40601101116 01191012861 

শ্বতম্ত্রভাবে লওন থেকে প্রকাশিত হয়। অবশ্য এই ব্যাপারে উদ্বোক্তা ছিলেন ইংলগ্ের 

ইউনিটাবিয়ান খ্বরীষ্ঠীয় সম্প্রদায়_কিস্ত রামমোহন তাদের এই প্রয়াসকে স্বাগত 

জানিয়েছিলেন । তেমনি 76 চ160০/5 ০] 7555 ও প্রথম ছুটি 461 একত্র 

আমেরিকায় নিউইয়ক্্ঁ থেকে প্রকাশিত হয় ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে; প্রথম 47421 আমেরিকায় 

বোস্টন থেকে ্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে, এবং চ:16০615 ও তিনটি 41481 

একত্র বোস্টন থেকে মুদ্রিত হয় ১৮২৮ ত্রীষ্টান্দে। এর মূলেও ছিলেন আমেরিকার ইউনিটারিয়ান 

অন্প্রপায়, তবে তাদের কাজে রামমোকনের সম্মতি ছিল) দ্রষ্টবা 0০119 29. 691, 640 । 

৫৭, ভারতবাঁয় সভ্যত! ও সংস্কৃতি সম্পর্কে রামমোহনে মনে যে একটি গর্ববোধ ছিল 

সে-সম্পর্কে 'রামমোছন রায়ের দৃষ্টিতে ভারতবর্ধ' শীধক প্রথম অধ্যায়ে উদাহণ সহ কিছু 

আলোচন। কর! হয়েছে। এখানে তার পুনরুক্তি নিপ্রয়োজন। রামমোহনের এ বিশ্বাস 

নিশ্চয় ছিল যে বিজ্ঞান ও প্রম্নোগবিদ্যায় সমকালীন পাশ্চাত্য জগৎ ভারতবর্ষ তথ প্রাচ্য 

জগৎ অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ এবং জাতিকে প্রগতির পথে পরিচালিত করতে হুলে--এই বিজ্ঞান,__ 

বিশেষত পাশ্চাত্য প্রযুক্তিবিদয। বা [501)01085 ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতেই হবে। কিন্তু 

সাধারণভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা অপেক্ষা ভারতীয় সভ্যতা নিকৃষ্ট এমন ধারণ! পোষণ 

করবার মত হীনমন্যাত। রামমোহুনের ছিল না । এখানে সম!লোচক ব1 তার সংবাদদাতার 

মধ্যে সম্ভবত তাদের অগ্জাতসারে তদানীস্তন পাশ্চাত্য মানসের স্বাভাবিক শ্রেষ্তাবোথ 

ব। 9009:107165 0010019% উকি মারছে। জষ্টব্য, “প্রথম অধ্যায়? ও 00118 0, 

807-089 24950 । বব 

৫6৪ 



৫৮. এখানে ম্পষ্টত সমালোচক রামমে(হনকে ভূল বৃুঝেছেন। রামযোহনের চিত্ত যে 
বিশ্বমানবের এঁক্যবোধে দীপ্ত ছিল এ খবর তিনি রাখতেন না। এই সমালোচনা 
প্রকাশিত হবার পুর্বে, ফ্রান্দ-যাত্রার প্রাক্কালে রামমোহন ফ্রাব্দের পররাষ্ট্রম্ত্রীকে যে সৃ'বখ্যাত 

পত্র লেখেন তাতে তিনি সষই্টই বলেছেন £ “৮ 1৪ 20০ €609:81]5 8701660 6৪৮ ০6 

26188101) 00] 006 900185880 00100128000, 86058 ৪৪ ম6]] ৪৪ 0105 80900796 06000610708 

01 85056706160 75898:0)) 1980 ৮০ 606 90100108101) (1১88 ৪1] 2)87005100 815 0109 

8:৪৮ £800115 ০01 ০101) 3000067008 78610033007 83186175825 ০0015 ৪/1008 

015:001598.) এই পত্রেই তিনি ব্যক্ত করেছেন বিশ্বত্রাতৃত্বমূলক এক আন্তর্জাতিক, সংসু! 

(0928:988) গঠনের ভার মনোগত পরিকল্পনা | এই পন্ত্রখানি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য 778107, 

70113, 28:৮ হাড় 200. 196-98 

৫৯. দ্রষ্টব্য পাদটাক। ৫৬ 

৬০. খথেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৬২ হুক্তের অন্তভূর্ত ১০ম খ্বক্টি হল সৃপরিচিত গায়ত্রী 
মন্ত্র। সমালোচক এখানে তৃতীয় মণ্ডলের ৬২ সৃক্তের অন্তর্গত সগুম থেকে দ্বাদশ খক্ পর্যন্ত 

অনুবাদ করেছেন--তার মধো অন্ত গায়ত্রীও আছে। রামমোহন “গায়ত্রী?র অন্কবাদ ও 

ব্যাত্য। সংবলিত চুখানি পুণ্ঠিক। সংস্ৃত-বাঙ্লায় রচনা করেছিলেন : (৯) গায়ন্ত্রীর অর্থ 

(১৮১৮) (২) গায়ত্র্য। ব্র্মোপাসনাবিধানমূ (১৯২৭)। দ্বিতীয়খানির ইংরেজি সংক্করণ 

01015510110) 05002161757 ০6 2 55106 27200 075০%10206 016 101776 

7০101 ৫51661750 ৮9 17056 410 ৮6156 ঢা) 06 16961415010) 116 ৬৫৫৩ 4$ 

10051 0119০117006 10 07611701760 176 589876 8৫দা শিরোনামে ১০২৭ ্ীষ্টান্দে 

প্রথম কলিকাত। থেকে প্রকাশিত হয়। উক্ত ইংরেজি পুন্তিকাটির হ্থিতীয় সংক্করণ লগ্ন 
থেকে ১৮৩২ ত্রষ্টান্ধে প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থলং গ্রহের অন্তভূক্ত ষষ্ঠ গ্রন্থরূপে পুনমুদ্রিত। 

৬১. জার্মান পণ্ডিত ফ্রীডরিখ, রোজেন লগ্ন থেকে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে লাটিন অনুবাদ সক 

খগ.বেদের এক নৃক্তনংখ্রহ গুকাশ করেন। তার পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ মুদ্রিত হ্বার পূর্ধে তিনি 

নমুনাম্বন্ূপ খগ.বেদের কিছু অংশ প্রকাশ করেছিলেণ। পথিয়ে তার থেকেই 'গায়ত্রী'র 
অনুবাদ করেছেন। 

৬২, উপনিষদ বেদের জ্ঞ/নকাণ্ড। বেদাস্ত-ব্যাধ্যাতারূপে রামমোহন শংকরাদি 

ভান্তকায়ের মতই মুখাত উপনিষদ-বাক্যের উপর নির্ভর করেছেন। উপনিষদ পূর্ববর্তী 
ব্দ-সংহিতা! ঘণিত দেবমও্লী সম্পর্কে তার সিদ্ধাপ্ত ছিল, এই দেবগণকে খধির| লেই এক 

অদ্বিতীয় পরক্রন্দের প্রকাশরূপে গণ্য করে থাকেন__স্ৃতরাং তাদের অন্তরালে অবস্থিত 
পরব্রহ্মকেই একমাত্র সত্য জ্ঞান করতে হবে । ব্রদ্গমৃত্র (১/২।১৮) ব্যাধা। প্রসঙ্গে রামমোহদ 

ঘলছেন ২ «বেদে অধিদৈবার্দি বাকাসকলেতে ব্তরদ্ষই অন্তর্যামী হয়েন যেহেতু অন্তর্ধামীর 

অমৃতাদি বিশেষণেতে বর্ণন বেদে দেখিতেছি। অসৌ বা আদিত্যঃ॥ ইত্যাদি অনেক 
শ্রুতি সৃধের মাছাত্মা কহেন। যআদিত্যে তিষ্ন্ আদিত্যান্তরঃ॥ বৃহ্দারপাক ॥ বিনি সৃধেতে 

অন্তর্ধামিন্ূপে থাকেন তিনি সূর্য হইতে ভিন্ন হয়েন।” অন্তর ব্রক্গসূত্র (১।৯২১) ব্যাথ্যায়- 

৬ 



তিনি আরও বলছেন £ “*হুধান্তর্ধামী পুরুষ সৃষ হইতে ভিন্ন হয়েন যে:হুতু হুর্ধের সাহত 

সুর্ধাস্তর্ধামীর ভেদকথন বেদে আছে।, অন্যত্র এই প্রসঙ্গের বিশদ ব্যাথা'৪ তিন কর্ছেন £ 

নএইপপ নান। দেবতার জগৎকর্তৃত্ব করিয়! গ্বানে স্থানে স্দেবর্ণন আছে ইহাতে তাহাদের 

সাক্ষাৎ জগৎকারণত্ব ন! হয় যেহেতু বেদে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞ করিতেছেন-__সর্বে বেদ! যৎ 

পদ্মামনস্তি। সকল বেদ এককে কহেন অতএব এক ভিন্ন মনেক কর্তা হইলে বেদের 

প্রতিজ্ঞ! মিথ্য! হয়, আর বে কহেন ঘে--একমেবাদ্বিতীয়ং ব্র্ধ ॥ কঠ॥ ব্রশ্ম এক দ্বিঠীয়রহ্থিত 

হয়েন। নান্ঠোহতোন্তি ড্রষ্ট। ॥ বুহদাবণ্যক॥ ব্রহ্ম বিনা আব কেহ ঈক্ষণকর্ত। না হয়। নেহ্ 

নানান্তি কিঞ্চন ॥ বৃহ্দারণাক |..*অতএব নানা বস্ঘকে এবং নান। দেবতাকে ব্রন্মত্ব অ'রোপণ 

করিয়' ব্রহ্ম কহিবাতে ব্রঙ্মের সর্ববাপিত্ব প্রতিপন্ন হয় নান' বস্তুব স্বতন্ত্র বহ্ষত্ব প্রতিপন্ন হয় না! । 

সকল দেবার এবং সকল বস্তব পৃথক পৃথক ব্রন্মত্ব শ্বীকার কখিলেবেদের প্রতিজ্ঞ! মিথ্যা 

হয়-**ইহ। বৃদ্ধির এবং বেদেব বিরুদ্ধ মত হয়।”--'বেদাস্তসার” রামমেহন গ্দ্থা ধলী-সা হিতা- 
পরিষৎ সংস্করণ_১, পৃঃ ১১৯-২০। 'গায়ত্রীব অর্থঃ গ্রন্থে রামমোহন গায়ত্রীমন্ত্রের যে 

অনুবাদ কবেছেন ত উপবিউক্ত ব্যাখার সঙ্গে সামঞ্জস্তপূ; “শ্বষ্ি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ 

যে পরমাত্মা! তেঁহ ভূর্লেকাদি বিশ্বময় হয়েন সূর্ধদেবের অন্তধামি সেই প্রার্থন'য় সর্বব্যাপ 

পবমাস্মাকে আমাদের অন্তযামিরূপে আমর! চিন্তা কবিষে পরমাত্মা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি- 

সকলকে প্রেরণ করিতেছেন ইতি।”-্রস্থাবলী-_৪, পৃঃ৮। সৃতবাং বেদ-সংহিতার ধর্মকে 

তার দৃষ্টি থেকে তিনি স্থল বন্তদেববাদরূপে হণ করেন নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 

কোলক্র কও বেদ-সংহিতার ধর্মকে ৪661088 0০150062812 বা 'আপাতদৃষ্টিতে বছুদেবোপাসনা' 

বলে বর্ণনা করেছেন। গায়ত্রীমন্ত্রের অনুবাদে উইলিয়ম জোন্স.ও সেটিকে সৃধের অন্তরালবতী! 

পরর্রঙ্ষের প্রতি উচ্চারিত মন্ত্ররূপেই গ্রহণ করেছেন । 'থই কারণে রামমোহুনকে তার গায়ত্রী- 

সংক্রান্ত ইংরেজি পুস্তকে জোন্সক্ুত অনুবাদের সশ্রন্ধ উল্লেখ করতে দেখা যায়-_এরষ্টব্য 

12751151, ৮7০01755611 0, 80 

৬৩. একথ। সত্য যে মনু সাধারণ ভাবে বেদের তালিকায় ধক, জুস্ ও সাম এই তিনটি 

সংহিতাকেই ধরেছেন এবং অর্ববেদকে বাদ দিয়েছেন। মন্বসংহৃতায় (১২৩) বল! 

হয়েছে_পরমাত্ম! যজ্ঞকাধপিদ্ধির জন্য অগ্নি থেকে খথেদ, বাযূ থেকে যজজুর্বেদ ও সুর্য থেকে 

সামবেদ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এই অনুল্পেখমাত্র থেকেই একথ! প্রমাণিত হুয় ন৷ 

যে অথর্ববেদ অপর বেদত্রয় থেকে অপেক্ষাকৃত নবীন। কেননা! মনুদংহিতার চেয়ে 

জনেক প্রাচীন উপনিষদে অথর্ববেদ অপর তিন বেদের সঙ্গে একত্র উল্লিখিত হয়েছে--যথা, 

“তত্রাপর। খখেদে। মজুর্বেদঃ সামবেদোহতর্ববেদ শিক্ষা কল্পে! ব্যাকরণং নিরুত্তং ছন্দে! জ্যোতি- 

ষমিতি'-(মুণগ্ডকোপনিষদ ১1১1৫ )। অধর্ববেদ অবশ্যই খথেদের পরবর্তী কিন্ত তা 
শ্রুতির অন্তভূক্তি এবং কদাচ অর্বাচীন নয়। তবে অনিষ্টসাধক অভিচারক্রিয়া, ইন্ত্রজাল, 

নান! প্রকার তুক-তাক ইত্যাদি এর বিধয়বন্ত হওয়ায় বেদজ্ঞ পুরোছিতগণ অনেকে এই গ্রন্থের 
প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধাবান ছিলেন না। এই কারণে অনেক সময়ে বেদের তালিকা থেকে এর 

বাম বাদ পড়েছে। মেধাতিথি তার মনুভাব্ে (২৬) থুব পরিষ্কার করে বলেছেন, অর্থবেদের 
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মধ্যে যভুর্বেদা দির মতই যাগভ্জ্ঞকর্ম উপদিষ্ট হয়েছে, তবে এই বেদে হিংসাস্মক অভিচারাদি 

ক্রিয়ার উপদেশ খুব বেশী থাকায়-_কেউ কেউ ভ্রান্তিবশত একে বেদ বলে ্বীর্বার করতে 

চান না (তচ্চাববদেহপি সর্বমন্তি জো[িষ্টোমাদিকর্মণাং যজুর্বেদাদিঘিব তত্রাপ্যুপদেশাৎ 

অভিচারমলক মাদ্িকমণাং বাহুলোন তড্ডোপ্দেশাদবেদত্বমিতি বিভ্রমঃ)। আর অথর্ববেদের 

বিষয়বস্গ্রর উপর আদিম ধর্মধিশ্বাসের ছাপ অল্প,--এই মত সম্পৃ ত্রান্ত। বরং এ কথ! জোব 

করেই বল চলে অথর্ববেদ আর্ষগমাজের আদিম ধমবিঙ্বঃস, সংহ্ধার ও ক্রিয়ানুষ্ঠানের এক 

আকরগ্রস্থ। ও 

৬৪. লাও-ৎ-সিউ প্রাচীন চীনের ব্রহ্মাবার্দী খাঁষ। সাধারণত তাকে বুদ্ধের সমসাময়িক 

(খ্ীষ্টপূর্ব ষঠ-পঞ্চম শতকের লোক) মনে কর! হয়। তার প্রবতিত অধ্যাত্মদর্শনের নাষ। 

“তাও-বাদ'। উপনিষদ ব্রহ্মবাদের সঙ্গে নানা দিক দিয়ে এর গভীর সাদৃশ্ধ আছে । সম্ভবত 

এই সাদৃশ্য দেখাবার জন্থই ম. পথিয়ে তাও-মতবাদ গ্সঙ্গে 'রেড্যু,তে উপনিষদেরও 

অনুবাদ প্রকাশ করা সমীচীন মনে করেছিলেন। লাও-ৎ-সিউ রচিত 88150 গ্রন্থ 

বলতে তিনি কোন গ্রন্থের প্রতি, উক্ষিত করেছেন বোঝা গেল ন1। লাও-ৎ-সিউর নামে 

একথানি গ্রন্থই প্রচলিত,_-সেটি হল 'তাও-তে-কিউঃ। কেউ কেউ মনে করেন তাও, 

জন্প্রদায়ের আদি গ্রন্থখানারই নাম 'লাও-ৎ-সিউ? (89021 2158790 1,0:01/7.6 475710%6 

5119 1966, 0. 408 0068 2)। *তাও-তে-কিও, নামটির অনুবাদ ফরাসীতে “চ৪19007 

করলে একটু বিসদৃশ হয়। 

৬. গায়ত্রী সংক্রান্ত ইংরেজি পুশ্তকে রামমোহন তার সিদ্ধান্তের সমর্থনে যে সব শাস্্র- 

গ্রন্থের ও ম্মতিকাবের বচন উদ্ধার করেছেন সে গ্রন্থ ও আচার্ষের তাজিক। এই: ছান্দোগ্য 

উপনিষদ্, মুণওক উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা, ব্রন্মানুত্রের শাংকবভাম্ব, মহানির্বাণতন্ত্র, মনু, যাজ্ঞবন্কা, 

তট্ট গুণবিষুট ও ম্মাতত রঘুনন্দন। ধর্মশান্তাকার যাজ্ববন্যকেই এখানে 'যোগিয'জ্ঞবন্ধ)। 
নামে উল্লেখ কর। হয়েছে__কেনন| “যাজ্ঞবক্ষ/সংহিতা'র প্রথম শ্লোকেই আছে 

যোগীশ্বরং যাজ্ঞবন্ধাং সম্পৃঞ্জা মুনয়োইব্রবন্। 

বর্ণাশ্রমেতরাণাং নে! কহ খমানশেষতঃ ॥ 

যাজ্ভবন্ধ্যসংহিত1 ১. ১ 

'যোগিযাজ্ঞবন্ধ্য', “হঠ প্রদী(পিক1, “যোগানুশাসন?, “রাজযোগ* গুভূতি গ্রস্থপ্রণেতা যাজ্ঞবন্ধ্য 

নামক এক যোগাচাষের সন্ধান পাওয়। ষায়। ধর্মশান্ত্রকার যাজ্ঞবন্ধ্য ও ইনি অভিন্ন কিন! 

বলা কঠিন। 
৬৬. রামমোহন প্রচারিত [হন্দুশান্ত্রসসধিত একেস্বরবাদী সিদ্ধান্তের সুদীর্ঘ প্রতিবাদ 

করেন মাদ্রাজ সৎকারা কলেজের তধানীস্তন ইংরেজি-শক্ষক শংকর শান্ত্রী। ২৬ ডিসেম্বর 

১৮১৬ তারিখে লিখিত ভার এই প্রতিবাদ ৩১ ডিসেম্বর ১৮১৬ তারিখের “মাদ্রাজ কুযরিয়র” 

প্িকান প্রকাশিত হয়েছিল । এরই প্রতুত্তরস্বরূপ রামমোহন ভার 4. 1066১০৫ ০ [71710০9 
ণ1/615 (কলিকাতা। ১১৭ ) গ্রন্থ রচন। করেছিলেন । 

৬৭, এই উক্তি অনবধানতাপ্রন্ুত। “সতীদাহবিষয়ক তিনটি রচন! আলোচ্য সংগ্রহের 

€৫২ 



শেষ তিনখানি খ্রন্থ নয়। এগুলির স্বান যথাক্রমে, দশম,একাদশ ও স্বাদশ। এর পরেও ই 

সংগ্রহে আর একখানি গ্রন্থ আছে--সেটি হিন্দুনারীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত । 

সম'লোচক অবগ্য যথারাতি সেখানরও আলোচন! করেছেন। 

১৮ ভারতয় হিম্দুদমা'জে প্রচলিত একটি কদর্য অথচ অশাস্ত্রীর প্রথানুপারে বৃদ্ধ, অশক্ত, 

পু, রোগজীর্ণ অথচ বিত্তশালী উচ্চবর্ণজাত পুরুষগণ যথেষ্ট কন্তাপণ দিয়ে বিবাছের জন্য 

কন্যা সংগ্রহ করতে পারত। বন্যাপক্ষ অর্থলোভে এসব ক্ষেত্রে কন্তাদান করতে স্বিধা 

করত না। রামমোহন আলোচা পুঘ্তকে এই মমব্দার৷ কৃপ্রথার তীব্র নিন্দা করেছেন ও 

স্প্গ দেখিয়েছেন যে মনু, কাম্যপ প্রভৃতি স্মরতিকারগণ এই “কণ্াবক্রয়” প্রথার সম্পূর্ণ 

বিরোধী | প্রাচীন স্মৃতিতে এই প্রথার নিন্দ! থেকে বোঝ] যায় প্রাট'ন ভারতবর্ধেও এই 

কুগ্রথা প্রচলিত ছিল রামমোহুনের ভাষায় *[7 65৪02896196 0£ ০৪: 602683008৯- 

1168১ ৪ 08081065203 5 81918718015) & 8010105 01 91001000610 60 606 32510208905 

01 1885 79806919015 ০8966 ( দা00 8765 70081 1001006200৪ 10 1381089] ) 8700 6০ 6005 

18788608৪01 17781) 08৪9. 1688 80 1৪7 17000 81091001086 1001067 02 05 108778969 

91 60917 0908£6978 ০0: 81866185 1696179. (79005161% 00950918515 ৪0008 8100. 

£510618115 09৪6০ 10910 110 [0%121988 010) 61088 স1)0 981) 10833 00086. 501) 

73280000908 ৪00. 00858996085, [1696 6০ 585, (608820]15 015 6091 16100916 

£8181008 60:0)60 139511)8 17096019] 0818068 ০: দা০::)-০এ৪৬ ৮ 010 889 ০7 0186896, 

109217 (০০ 709000187 0010810918610709) 5/27826 6706 98070621106 100%51)000 

001) 61080 9003) 81691 0781718£9 0: 19009]. 60617 11598. 0015679)16. 11965 008 

০০] 01987809 61)600591599 টড 8০)) 0709] 900 010038]0]5 9004006, ০৩৮ স1018916 

970612615 0106 97989 ৪9100116168 01 15700 8100. 8]] 001)87 873019106 18. -&। ৮67৪০,” 

£1721751%77/0115 06, 70, 2. 

৬৯, 1129 2:908268 ০£ 098৪0৪,-এর সংস্কৃত ও বাউলা অনুবাদ রামমোহন শেষ পর্যন্ত 

প্রকাশ করেন নি। উত্তরকালে রাখাল্দাস হালদার এর এক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। এই 
গ্রন্থে শিরো'ন।ম “সৃখশান্তির উপায়স্বরূপ যাঁশু প্রণীত হিতোপদেশ” ( কলিকাতা, ১৮৫৯)। 

৭০. ডিসেম্বর ১৮৩২ সংখা! 'রেভা আসিক্লোপেদিক্,-এর উক্তি থেকে মনে হতে পারে 

রামমোহন এ বৎসর নভেম্বরের শেষে ব। ডিসেম্বরের প্রথমে ফ্রাঙ্গ থেকে ইংলও প্রত্যাব্ডন 

করেছিলেন। রামমোহনের ঘনিষ্ঠ আর এক সমসাময়িক ফরাসী পণ্ডিত গাসণ1 গত তাসী এ 

বিষয়ে একটু অন্ঠ রকম সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি “লেন ১৮৩২ সালের শরৎকালে রামমোহন 

আাঙ্গে আসেন এবং ১৮৩৩-এর জানুয়ারী মাসে উংলতে ফিরে যান (]] 106 50 মা50০৪ 

29058 17801010005 05 11800951892 66 16500970860 40815651015 50. 15051611889 % 

ষ্টব্য 39:08. 06 78887 17156051606 10 1.5016101/62277008/6 6/ 22005101706 

ন83600209 :0$61070, 10206 1] 78118 180, 9, 66] )। এই ছুই মতের মধ্যে আপাতত 

সামঞ্জন্ত কর! গেলনা । যদি ডিসেম্বর ১৮৩২ সংখা! “রেড্য আসিক্সোপেদিক? কিছু দেরিতে 

প্রকাশিত হয়ে থাকে তাহলে ধরে নেওয়! যেতে পারে পথিয়ে হয়তে। মাসের উল্লেখ না করেও 

ও 



জানৃয়ারীতে প্রত্যাবর্তনের কথাই মনে রেখেছিলেন । আর যদি তা নাহয়ে থাকে তাহলে 

ধবে নিতেই হবে এদের কেউ একছন রামমোহনের প্রত্যাবর্তনের সময়টি সঠিক জানতেন ন1।॥ 

৭১, 35101 09 [18895 17151005606 10 4757150126 122500%16 ৫6270045121 

88০029 ছ)182070১ 010006 11, 08715 1870. 00. 548-89. ্ 

৭২. 1010. 70, 548. হিন্দুস্তানী ব1 উ্ৃতে লিখিত একখানি পত্র ব্যতীত রামমোহ্নের 

দা-তাসীকে লিখিত অপর পত্রগুল এ পর্যস্ত অনাবিস্কত। সয়িদা সৃরিয়া হুসেন তার 

গব্ষণাস্লক ফরাসী দ্য তাসী-জীবনীতে (0০70 ৫2 0559. 70106121972 61 51406 

৫6 565 06465 7১070010199 1969) সমকালীন ভারত'য়গণেব সঙ্গে দ্য তাসীর যোগা- 

যোগের বিষয়টি উত্থাপন করেছেন (9. ৭)। আশ্চযেব বিষয় মুদ্রিত সাক্ষা প্রমাণের প্রীর্য- 

সত্বেও এই প্রসঙ্গে তিনি বামমোহনেব নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। বামমোহন-্ত তাীর 

পারস্পরিক যোগাযোগ সম্পর্কে বিশ্তাবিত আলোচনার জঙ্য দ্রষ্টবা, দিলীপকুমার বিশ্বাস 

'্রামমোহন বায় ও গাসণ”। গ্য তাসী+, দেশ, ৪৪ বর্ষ, ৫৩ সংখা (১২ কাতিক ১:৮৪) পৃঃ ১২-১৭ 

৭৩. 1810. 1. 519. ৭৪... 1৮10. 00. 549-80 ৭৫. 1810. 2. 55] 

প৬. 41670106 25১ [50070670506 12 1.070686 12770551011 59175 1838, 09. 32 

০. 14. ডঃ কালিদাস নাগ ও শ্রীদেবজেোাতি বর্মণ ঠাদেব সংকলিত রামমোহনের ইংরেজি 

রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে এই পত্রধানিকে ভ্রমবশত ফার্সাতে লিখিত (10 73978180) বলে উল্লেথ 

করেছেন, জউব্য 12/01757, 77/0115 ০] [ড, 0. 194 

৭৭, বাঙলা ভাষায় দ্য "শশ্ির মনীষা ও কীতি বিষয়ক বিস্তাবিত আলোচনার জন্য 

দ্রষ্টব্য বিষুঃপদ ভট্ট চার্ধ, 'কাঁবা-কৌতৃক', কলিকাতা ১৩৬, পৃঃ ১৭৩-৮৮, 

৭৮. ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশত ঝাকম"র ভ্রমণকাহিনী ০১৫৫৫ ৫3 [17,৫4 থেকে 

ঝাকম'-রামমোহন আলোচনা অংশটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন নীরদচন্র 

চৌধুরী ॥ দ্রষ্টব্য 10061, 61৫49 01৬ 1926. 00.689-99. 

৭৯, ড2০6০ 08006200006 09086 0৫75 117,068 [0706 [9788 1841, 0, 159. 

৯০. 4441057606৩ 57270 0106161 48005708 116" 778৫5 ৫৫৩ 0617716561৮ 

ড76175 81470751508 0301155261017175650 9901৮ 01552778265 229076017 চ76555 

৫016617%2) 7700, 5০ 5912 ৫0 255 001121667৫6. 05267512150 610177578৮৫ 

"6110৮765৫0৮ 10৮৮6 5085 18171 এটি ভার ১৮১৬ শ্রীষ্টাব্ষে কলিকাতা থেকে 

প্রকাশিত 407067761০7 1৮6 ৮501 শিক ইংরেজি গ্রন্থের জার্মান অনুবাদ। 

৮১. ড67121576 ৮০1৮ 50506106176 9০৪17707706 2061৮ 012015তাচ হাচ। 2 তাতে 

%01, ৫৫ 6০৫5 7870767. 1840 ; এটি ১৮৩২ খ্রীষ্টান্ষে লগ্ডন থেকে প্রকাশিত তার 

পুব৫705101801 01 56960] 17777016180015 75548651270. 252015০0016 560 

শীধক সংকল্নগ্রম্থের ওলন্াাজ অনুবাদ । মুল ইংরেজি সংহ্করণটি একখানি সংকলন । এতে 

শাঞ্ধব্যাখ্যা ও শরান্ত্রবিচার সম্পিত রামমোহনের সর্বসমেত তেরথানি গ্রন্থ স্থান পেয়েছে। 

৮২. ড্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পৃঃ ২৫০-৪১ 

৫৪ ্ 



৬ 

বাঙলার ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে বেন্টিংকৃকে প্রদত্ত 
রামমোহন রায়ের ম্মারক-লিপি 

রামমোহন বায় হাউস' অব. কমন্স কর্তৃক ১৮৩১ সালে নিযুক্ত সিলেক্ট, 

কমিটির সামনে তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতের ভূমিরাজন্বব্যবস্থা ও বিচাঁরবাবস্থা 

সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, এ তথ্য স্থবিদিত। এই প্রসঙ্গে তার বক্তব্য তিনি 

লিখিত আকারে দাখিল করেন। ১৮৩২ সালে লগ্ুনস্থ শ্মিথ এল্ডার এ্যাড 
কোম্পানী তার প্রদত্ত বিবরণটিকে 50099161010. 0৫6 006 21800081 

00796156101 ০0৫00010191] 217৭ [২6৮21006 59 306105 11) [11018 200 

076 09610618] 01091০661 8170 091701601) 01105 13901৬6 1101050168100 

৪2 51000166650 11) 177৮1061705 [০0 006 £১0000110165 11) 750612170 

7161) 10065 2150 11100980101)5 200 81166 7১161110119 ১৪০০1) 

০06 4১180161760 2100 10090621017 00150810165 2150 00613180015 0: 

0১৪00০990৮5 6100০108660 05 ৪ 7080, শিরোনামে স্বতন্ত্র গ্রস্থকাবেও 

প্রকাশ করেছিলেন। বামমোহনের সাক্ষ্য 781119101)015 0৪০961৪5-এর 

এবং তাঁর ইংরেজি গ্রস্থাবলীর প্রচলিত সংস্করণগুলিরও অস্তভুক্ত। ১৯৬৫ 

সালে অধ্যাপক স্থশোভনচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় কলিকাতা থেকে 

[২9100000177) 1২0 01717030180. 70017010% শীর্ষক এর একটি স্বতন্্ 

সংস্করণও প্রকাশিত হয়। মুখাত এই বচনাঁর উপর ভিত্তি করে এ-পর্যস্ত 

অনেকে সমকালীন ভারতের অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে 
রামমোহনের চিন্তাধারার আলোচনা করেছেন: যেমন ডঃ জ্ঞানটাদ 
(সংক্ষিপ্ত উল্লেথ 776 7726761 ০0 1100611 17012.) 001277617,01 210 

1710150776০ 22172175077 209 ০6751,20 09120726205 2999, 

2০] 0. 279) সত্যেন্্রনাথ সেনগুপ্ত 75501001010 ড/10101783 ০0: 

[২21700001)01) [05 (56%426765 13977707702 05178617219) 1/015796, 

1]. 0. 9911587 & 90105, 08100051933, 00. 72-78 0; স্থশোভনচন্ত্র 

লরকার (তৎসম্পার্দিত [২8৪00100101 [২0৮ ০1) [10191 [5:5010105 

গ্রন্থের সম্পাদকীয় ভূমিকা, 2.1; এবং তার বাঙলা প্রবন্ধ “অর্থনীতিচায় 

৬ ৫৫৫ 



রামমোহন'__তন্বকৌমুদী মাঘোৎসব সংখ্যা ১৩৭৩ বঙ্গাব্ব পৃঃ ৩৮-৪৩)) 
বি. এন. গাঙ্গুলী 40810100100 ২০5 02. 100195 0006617000785 

7.501)02010 110015005+ (12007077750 2722 50021 10810191727 

55205 22 7,010? 01101. 0. 10. 19957127721, 00. 281-307) ; ভবতোষ 

দত (21:1:220126507,0 7007072£0 77617271227 11526. 0৪100008 

1962, 2 4-6, এবং তার বাঙলা প্রবন্ধ “রাজ! রামমোহন রায় ও ভারতীয় 

অর্থনীতি, বিশ্বভারতী পত্রিক1 ২৮ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ১১৪-২৩)। 

এ"যাবৎ প্রায় সকলেই মনে করে এসেছেন যে, তাঁর কালের ভারতবর্ষের 

'অথনৈতিক অবস্থা ও সমস্তা সম্পর্কে রামমোহনের যা বক্তব্য ছিল তা তিনি 

মৃত্যুর অল্লকাঁল পূর্বে ১৮৩১-৩২ সালে সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষাদানপ্রসঙ্ষেই 

প্রথম প্রকাশ করেন এবং স্বতন্ত্র গ্রস্থাকারে মুদ্রিত করেন। কিন্তু উক্ত 

বচনাগুলিতে প্রতিফলিত বামমোহনের অর্থনীতিবিষয়ক চিন্ত! এমন পরিণত 

ও অন্তদূর্িসম্পন্ন যে পাঠকের ন্বভাবত মনে হয় এগুলির পশ্চাতে নিশ্চয় দীর্ঘ 
দিনের প্রস্ততি ছিল। রামমোহনের প্রাক্-১৮৩১ রচনায় এরকম ইঙ্গিত আছে 

যদিও এতকাল তা গবেষকদের দৃষ্টি সমুচিতভাবে আকর্ষণ করেনি । 
ডঃ (পরবর্তাকালে সার" ) জন বাউরিংকে ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮২২ তারিখে 

লেখা এক পত্রে রামমোহন বলছেন £ 17751176 ০6৪০ 01100109115 

&108240 11) 00001916011) [0 91081 2019659] 0০0 00০ 0০101150101 

[00115 [ ০০০1০ 106 085 0065 ৪0500101) 00100 10051000 10105 

00610001191. ]:1007৮6৮%61 1079065 ৪1) 90051019000 01106 16 00 & 

50001005107 2:0০: 11080 005 01685016 0 120211716 ড০01]] 

25065 0 9৪010251850 ড6561, ৮০০ 0100 01165 ৮810 01 59006 

80010017081 1২6৬2101725  0007510061)05 01706 015 10০9£1001 

3০৮01810610 10101) 10051090156 1:121705 ০0 00০ 00061 

[90ড10085 1)7৮6 1500 566 10110151060 005 10১... 200 808105 1 

8081] 1700 02 21016 £0 01659581616 0600165 5001 06081006000 

ব15019. 45 01013 111] ০০ হো 2190 01000806101) 11) 001101581 

8768115, ] 209১ 01761610106, 615 201005 69 108৮5 16 25 06168০৮ 

81770 আ611-70000621058060 85 09095351016, 50 0026 108511)8 65901151760 

৫০ 



1001) 2. 52175 00150980018, [80 1061507 ০81 1015615 2$০1105 1 09 £. 

0৪1 15611176 01: 0155015061)0 ৮৮101) 005 030৮ 6101010619৮. পত্রশেষে 

তিনি পুনশ্চ মন্তবা করছেন, এ] 15075 5০00. আ11] 1900 ৪0 0256700 

[01617001017 00 81)% 01) 00০ 00001001006 10610001181 ৮৮170101013 

[800 560 [70755619050 00 [, [নু. (ব্রজেন্জরনাথ বন্দোপাধ্যায়* কর্তৃক প্রথম 

প্রকাশিত 210267% 1২৮12 7076 1927, 6,764) পুনমূর্িত 28127 

17/015 ৮0. [৬ 09. 113-14)1 এই পত্রাংশ থেকে প্রমাণ হয়, ধর্মবিষয়ক 

ঘোর তর্কযুদ্ধের মধ্যেও রামমোহন একটি দীর্ঘ শ্মারকলিপি (1,978 

11507091181) প্রণয়নে নিযুক্ত ছিলেন; ১৮২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের 

মাঝামাঝি এর খসড়াটি তিনি প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন, কিন্তু মুঘলযুগের 

ভূমিরাজন্ব-সংক্রান্ত কিছু দলিলপত্র তখন পর্যস্ত তার হস্তগত না হওয়ায় এটির 
উপসংহার করেন নি; তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টভঙ্গী থেকে গোপনে এটি 
রচনা করেছিলেন এবং তদানীস্তন বড়লাট লর্ড, হেষ্টিংস্ (.. 7.)-এর হাতে এটি 

দেবার তার অভিলাষ ছিল। এ-পর্বস্ত ধার] উল্লিখিত পত্রখানি আলোচনা 

করেছেন তীরা [1,078 11160007181 বস্বটি যে কি তা বুঝতে পাবেন নি। 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অকপটে তা! স্বীকার করেছেন এবং রামমোহনের 

ইংরেজি গ্রন্থাবলীর সর্বশেষ সম্পাদকদ্ধয় কালিদাস নাগ ও দেবজ্যোতি বর্মণ 

এর উপর কোনও অস্তব্ই করবেন নি। কিন্তু এই দীর্ঘ ম্মারকলিপিটিকে 

রামমোহন স্বয়ং যে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন পত্র পড়ে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে 

না। যদিও এটিকে তিনি লাধাবণভাবে 70990001010 117 00110109] ৪79175 

বলে অভিহিত করেছেন তথাপি এর উপাদানস্বরূপ মুঘলযুগের ভূমিরাজন্ব- 
বিষয়ক কাগজপত্রের উল্লেখ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় বচনাঁটি মুখ্যত 

লমকালীন তৃূমিব্যবস্থা ও বাজস্ববিভাগীয় শাসনসমস্তা সংক্রান্ত । যেভাবে 
বাউরিং-এর নিকট তিনি তার প্রচেষ্টার কথ] উল্লেখ করেছেন--তার থেকে 

এ-কথাও প্রমাণ হয়, তিনি সম্পূর্ণ নিজের প্রেরণায় গোপনে এটি লিখেছিলেন, 
শাসনকর্তৃুপক্ষের আদেশে বা অনুরোধে নয়। 

কিন্ত বর্তমানে যতদুর জান যাঁয় রামমোহন তার পরিকল্পিত ও রচিত এই 
[,01 1%16000118], লর্ড হেগ্তিংসের হাতে দিতে পারেন নি; পরবর্তী জন 

এযাডাম ও লর্ড আমহাস্টেরর আমলেও তার পক্ষে এটি দাখিল কর! সম্ভব 

৫৫৭ 



হয় নি। এর কারণ অনুমান কর1 কঠিন নয়। ১৮২২ থেকে ১৮২৯ পর্যস্ত 
তিনি ক্রমশ গভীর ভাবে শিক্ষানৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সমন্তা সংক্রান্ত 
বিতর্ক ও সংগ্রামে লিপ্ধ হয়ে পড়েন। এই পর্বে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ও 

পুস্তিকার সংখা! তিরিশ (১৩ খানি বাংলা, লতরখানি ইংবেজি )। ধর্ম ও 
সমাঁজবিষয়কী যে দুটি সমশ্তার সমাধানে তিনি জীবন উৎ্দর্গ করেছিলেন সে 

দু'টির চূড়াস্ত সমাধানও ঘটে এই পর্বে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠায় (১৮২৮) ও 

সতীদাহ-উচ্ছেদ-আইন প্রবর্তনে (১৮২৯)। পুত্র রাধাপ্রসাদের বিরুদ্ধে আনীত 

ফৌজদারী মামলা (১৮২৬-২৭)ও এই পর্বে তীর যথেষ্ট উদ্বেগের কাব 
হয়েছিল। সুতরাং জীবনের এই অধায়ে তার পরিকল্পিত ম্মাবক-লিপিটিকে 
সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া বা সরকারে দাখিল করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে 
ওঠেনি। উল্লিখিত সমস্ত কঠিন সমস্যাগুলির সফল সমাধানের পর ১৮২৯ 

সালের শেষতাগে রামমোহন সাময়িক বিরাম পেয়েছিলেন। স্কৃতরাং এই 

সময়ে তিনি তার সাত বৎসর পূর্বেকার পরিকল্পিত [.0118 1$16100191-টি 
সংশোধন ও সম্পূর্ণ করে মরকারকে পাঠাতে উদ্যোগী হবেন এটাই স্বাভাবিক 
এবং প্রত্যাশিত। লর্ড উইলিয়ম বেট্টিংকের আমলে রামমোহনের প্রতি 

সরকারী মহলের বিরূপতাও (রাধাপ্রমাদের মামলায় যা শোচণীয়ভাৰে 

প্রতিফলিত ) অনেকাংশে (সম্পূর্ণরূপে নয়) কেটে গিয়েছিল। তাই 

সবতপ্রবৃন্ত হয়ে তার পক্ষে শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দেবার 
অপেক্ষাকৃত অনুকুল একটি পরিবেশও এখন সৃষ্টি হল। 

ইংলগ্ের গ্রন্থাগারগুলিতে রামমোহনের জীবন সংক্রান্ত সমসাময়িক উপাদান 

অনুসন্ধানের স্থত্রে বর্তমান লেখক সৌভাগ্যক্রমে নটিংহাম বিশ্ববিগ্ভালয়ে রক্ষিত 

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের কাগজপত্রের পোটল্যা্ড সংগ্রহে বামমোহনের 

কাছ থেকে প্রাঞ্চ চিঠিপত্রার্দির মধ্যে রামমোহনের হস্তলিখিত ব্রিটিশ ভারতের 

ভূমিব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি শ্মারক-পত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এটি 
ঘন-সন্নিবিষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত নয় পৃষ্ঠার ( ১৬১৮৮) এক পাওুলিপি ; এর 
লাইব্রেরী ক্যাটালগ, নম্বর ৮৬৮]চ 2735; পাওুলিপির পিছনে পেন্সিলে 

পরিষ্কার লেখা 7৪000701001) [২05 / [৫০ 7২6£05. / 5 106০, | 

(12170507100 010 619০০ 17000961969) | কোন সময় রচনাটি 

সরকারকে পাঠানোর জন্য শেষ কর! হয়েছিল তার পরোক্ষ অভ্যন্তরীণ প্রমাণ 
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আছে। স্মারকপত্রের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বল! হয়েছে চিরস্থায়ী বন্দোবজ্ত 

(১৭৯৩) গুবত্তিত হবার পর ছত্রিশ বছর কেটে গেছে__অর্থাৎ রচনাটি শেষ 
হয়েছিল ১৮২৯ সালে; পশ্চাদ্্ভাগে দেওয়া ৫ ডিসেম্বর তারিখটি সরকারী 

দফতরে সেটি প্রাপ্তির তারিখ । স্থতরাং ধরে নেওয়া! চলে রামমোহন 
€ ডিসেম্বর ১৮২৯ তারিখে ম্মারক-লিপিটি সরকারে দাখিল করেছিলেন । 

আদৌ ১৮২২ সালে লর্ড হেস্টিংসের আমলে তিনি যে [.০28£ 7/15700019] খানি 
্বতঃ€বৃত্ত হয়ে সরকারকে পাঠাবার সংকল্প করেছিলেন আবিষ্কৃত ম্মারক-পত্রটি 

যে সেই দলিল এতে বিশেষ সন্দেহ নেই। বর্তমান দলিলখানি তদানীন্তন 
ভূমিবাবস্থা ও কোম্পানীর রাজস্ববিভাগীয় শাসন সংক্রান্ত সমন্তা নিয়ে রচিত এবং 
কি উপায়ে এই শাসনকে নিপীড়িত কৃষককুলের পক্ষে কল্যাণমূলক করে 

তোলা যায় তৎ-সংক্রান্ত পরামর্শে পূর্ণ । তবে সাত বছর পরে পেশ করা 

হয়েছিল বলে হয়তো রামমোহন মূল খমড়াটিকে যথেষ্ট সংশোধন ও কিছুটা! 

সংক্ষেপিত করে থাঁকতে পারেন । 

শ্মারক-পত্রটির বিষয়বস্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় উত্তরকালে সিলেক্ট, 

কমিটির সামনে সাক্ষা্দানপ্রসঙক্ষে রামমোহন বাজন্বব্যবস্থা সম্পর্কে ঘা 
বলেছিলেন তার সঙ্গে মোটামুটি এর মিল আছে। বে কতগুলি বাস্তব 

সমস্যা ও তার প্রতিকার সংক্রান্ত কিছু বিস্তারিত ও চিত্তাকর্ষক বিবরণ এটির 

বিশেষত্ব । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে জমিদার ও রায়ৎ দু'পক্ষের অবস্থা 

নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে লেখক দেখিয়েছেন গত ছত্রিশ বছবের মধ্যে 

জমিদারের! একটি নির্দিষ্ট হারে সরকারকে খাজনা দিয়েছে এবং তত্সহ পতিত 

জমিকে চাষের আওতায় এনে ও অনবরত নান! ছুতোয় রায়তের উপর করবৃদ্ধি . 

করে নিজের! সমৃদ্ধিশালী হয়েছে; অপর পক্ষে নিয়মিত কববৃদ্ধি ও শোষণের 
ফলে এই সময়ের মধ্যে রাঁয়তের অবস্থা হয়ে উঠেছে শোচনীয় । জমিদারগণ 

জমির খাজনাবৃদ্ধি ব্যতীত আবওয়াঁব, ঠাদা, ধর্ময় ও বিবাহানুষ্টানে অন্থুমতিদাঁনের 
মূল্যম্বরপ পাওনা__ প্রভৃতি নান! অবৈধ আদায়ের ছার গ্রজাদের উপর নির্মম 

অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। পূর্ববঙ্গে তমলুক, হিজ.লী প্রভৃতি অঞ্চলে ও 
রংপুর প্রভৃতি জেলায় এ-জাতীয় প্রজাশোষণ খুবই সাধারণ ঘটনা । এই অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন কতগুলি প্রতিকার নির্দেশ করেছেন £ সরকারী 

নির্দেশে প্রত্যেক জমিদারের ভৃসম্পত্তির নিখুঁৎ সমীক্ষা জেলার কালেক্টারদের 
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কাছে দাখিল করতে হবে; এবং সরকারীভাবে সেই হিপাঁব পরীক্ষিত ও 

অন্গমোদিত হবার পর প্রত্যেক চাষীর সঙ্গে ন্বতন্ত্রভাবে বংশান্ক্রমিক ভিত্তিতে 

সম্পাদিত স্থায়ী চুক্তির ভিত্তিতে চাষের জমি একটি শির্দিষ্ট করহারে বিলি 
করতে হবে। এই নির্দিষ্ট করহার ভবিষ্যতে কিছুতেই বৃদ্ধি কর1 চলবে না। 

জমিদারবর্গ এই নির্দিষ্ট করের অতিরিক্ত কোনও কিছু রায়তের কাছে দাবি 

করলে আইন অন্ুদারে দণ্ডনীয় হবে এবং এর জন্য তাদের কারাদগু বা 

অর্থদণ্ড ভোগ করতে হবে। জমির মাপ সংক্রান্ত ব্যাপারে জমিদাবেরা যাতে 

চাষীদের ঠকাতে না পাবে তার জন্য কলিকাতা অঞ্চলে প্রচলিত জমির মাপকেই 

মান হিসাবে গ্রহণ করে ব্রিটিশ শাসিত সমস্ত অঞ্চলে কঠোর ভাবে তা চালু 
করতে হবে। জমিদারগণ যদি সরকারী আদেশপ্রাপ্তির ছয় মাসের মধো 

তাদের জমিদারীর সমস্ত হিসাব নিকাশ ও তর্দভিত্তিক চাষীদের সঙ্গে জমি 

বন্দোবস্তের বিবরণ সরকারে দাখিল না করে তাহলে আদালতে তাদের বকেয়া 

খাজনার কোনও দাবি গ্রান্থ হবে না; ইত্যাদি। 

সমগ্র ম্মারকপত্রটির প্রতি ছত্রে করভারনিপীডিত ও নানা উপায়ে শোধিত 
কষককুলের জন্য লেখকের গভীর সহানুভূতি প্রতিফলিত। রামমোহন স্বয়ং 

জমির মালিক ছিলেন তা সত্বেও অবৈধ প্রজাশোষণের নিমিত্ত অত্যাচারী 

ভূম্বামিগণের জন্য কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডের স্থপারিশ করতে পশ্চাৎ্পদ হননি । 
কোনও প্রকার উচ্ছাস প্রকাশ না করে সংযত অথচ স্থৃতীক্ষ ভাষায় তিনি 

বাস্তব সমস্তার বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রতিকারের পন্থা নির্দেশ করেছেন । 

সম্পূর্ণ নিজের প্রেরণায় রচিত তাঁর এই লিপি পাঠ করলে নিশ্চিত হওয়া চলে 

১৮৩১ সালে হাউন অব কমন্সের আহ্বান প1ওয়ার অনেক পূর্ব হতেই 

রামমোহন ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক সমস্ত। নিয়ে চিন্তা করতে স্থরু করেছেন। 
১৮২২ কি তারও পূর্বে তার অর্ধনীতিচর্গার আরম্ভ । দ্িলেক্ট কমিটির সামনে 
তিনি পরজীবনে বিস্তারিতভাবে যা বলেছেন-শ্ত্রাকারে তার রাজন্ব সংক্রান্ত 

ংশের সারমর্ম আলোচ্য লিপিতে আভাপিত। সমগ্র দলিলটি এখানে মুত্রিত 
হল। বিস্তারিত আলোচনার জন্ত দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ 4২800700130 0 
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হোরেস হেম্যান উইলসন ও অন্যান্যদের নিকট লিখিত 

রামমোহন রায়ের কয়েকখানি ও রামমোহন-সংক্রান্ত 

একখানি পত্র 

১. উইলসনকে লিখিত পাত্র £ 

হোরেস হেমাঁন উইলসনকে লিখিত ছু'খানি পত্র আমি লগ্নে ইত্ডতিয়া 

অফিস গ্রন্থাগারে রক্ষিত উইলসনের কাঁগজপত্রের মধো খুঁজে পাই । উইলসনের 
পৌত্র আর্থার এইচ. উইলসনের সংগ্রহে আদৌ পত্র ছুটি ছিল। তিনি 
ভার কাছে বক্ষিত তার পিতামহের কাগজপত্রের স্মস্ত সংগ্রহ ইত্ডিয়া অফিদ 

গ্রন্থাগারে দান করে যান এবং সেই সঙ্গে এগুলিও সেখানে স্বান পায়। এই 

পত্র দু'খানির কথা প্রথম শুনেছিলাম ন্বর্গত তপনমোহন চট্টোপাধায়ের কাছে। 

তিনি ছাত্রাবস্থায় ইংলগ্ডে অবস্থানকালে আর্ধাব উইল:নের ভবনে উইলসনকে 

লিখিত তদানীন্তন নেতৃস্থানীয় ভারতীয়গণের পত্রাবলীর মধ্যে এগুলি 

দেখেছিলেন | ছুটি পত্র এখানে মুত্রিত হল। পত্রগুলির বিষয়বন্থর আলোচনা 
সম্পর্কে দ্রষ্টবা পঞ্চম অধ্যায় পৃঃ ২৪৩-৪৫। এগুলি সম্পর্কে আমি অন্যত্র 

বিস্তারিত আলোচনা করেছি (দ্রষ্টব্য 40২20010010 7২05 2100 [0180৫ 

[77500] ভ/11501) 130,221 12256 210. 1776581৮৬০1] 500, 5৪] 

(0]5-1)60650)67 1973, 79. 125-47 )। কাগজের জীর্ণতীহেতৃ কালি 

বসে গিয়ে প্রথম পত্রখানিতে বামমোহনের স্বাক্ষর পড়া যায় না, কিন্তু এটি যে 

রামমোহন লিখিত সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কেননা প্রথম পত্রের প্রসঙ্গই 
দ্বিতীয় পত্রে বিস্তার করা হয়েছে । দ্বিতীয় পত্রখানির স্বাক্ষর খুবই পরিষ্কার । 

তা ছাড়া ছু'খানি পত্রের পশ্চাতেই রামমোহনের নাম লেখা আছে। পত্রের 

বিষয়বস্ত শংকরাচার্ষের কাল। 
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২. সার গ্রেভস চ্যা্পনে হুটনকে লিখিত রামমোহনের 

পত্রঃ 

প্রাচ্যতত্ববিদ্ হটনকে লিখিত বামমোহনের ২৭ আগস্ট ১৮৩৩ তারিখের 

এই পত্রখানি আমি স্বটল্যাণ্ডের জাতীয় গ্রন্থাগ্রার থেকে সংগ্রহ করেছি। 

হুটনের পরিচয় সম্পর্কে পঞ্চম অধ্যায় পৃঃ ২৫৩-৫৪ দ্রষ্টবা । 
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৩. লগুনে ইগ্ডিক্সা অফিস গ্রন্থাগারে মণ্টস্টসার্ট এলফিন্- 
স্টোন-সংগ্রছে রক্ষিত রামমোহনের ও রামমোহন-সংক্রান্ত 

দু'খানি পত্র? 

এই পত্র ছু'খানি আমি উপরিউক্ত সংগ্রহ থেকে আবিষ্কার করি । প্রথম 

পত্রথানির তারিখ ১৯ মে ১৮৩৩ । এটি কোনও অজ্জাতনাম৷ বাক্তিকে লেখা) 

মনে হয় এতে এলফিন্স্টোনের প্রসঙ্গ থাকায় পত্রপ্রাপক এই পত্র এলফিন্- 

স্টোনকে পাঠিয়ে দ্রিয়েছিলেন এবং এইভাবে এখানি এলফিন্স্টোনের কাগজপত্রের 
মধ্যে স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় পত্র জনৈক জে. স্ট্যাচি কর্তৃক এলফিন্স্টোনকে 

লিখিত। এর তারিখ ১২ অক্টোবর ১৮৩৩; চিঠিতে মাত্র ১২ অক্টোবর 
তারিখ উল্লিখিত, খামের উপর পোস্ট অফিসের ছাপ থেকে বত্লরটি ( ১৮৩৩ ) 

ক ৫৭৯ 



জানতে পারা যায়। রামমোহনের মৃত্যুর অনতিপরে লিখিত এই পত্রে 

রামমোহনপ্রসঙ্গ অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছে । পঞ্চম অধ্যায়ে (পৃঃ ২৫২) 

প্রসঙ্গত রাঁমমোহনের সঙ্গে এলফিন্স্টোনের যোগাযোগের উল্লেখ কর] হয়েছে। 

পত্র দু'খানি প্রমাণ করে এবা পরস্পরকে ভালোভাবেই জানতেন । 
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৪ 

জবাব্-ই-তুহ.ফাৎ-উল্ মুও.হাহিদিন্ 

রামমোহন রায় সর্ববমেত আর্বী-ফার্সী ভাষায় কয়খানি পুস্তক রচনা 
করেছিলেন সে-বিষয়ে পণ্ডিতগণ এখনও সম্পূর্ণ একমত হুতে পারেন নি। 

আর্বী ভূমিকাযুক্ত ফাস পুস্তিকা 'তুহ ফাত-উল্-মুওহাহিদিন্খখানির যে 
তিনি প্রণেতা এ তথ্য অবশ্ঠ স্থপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ পুস্তিকায় 'মনাজারাৎ- 

উল্্-আদিয়ান্ শীর্ষক বামমোহনের অপর যে গ্রস্থের নাম অ|ছে তা প্রকাশিত 

হয়েছিল কিনা সেপ্রপ্ধ বিতফ্িত। অপর পক্ষে রামমোহন তার 21 
48092100078 07/15201 122%110 ( ১৮২০ )-এর ভূমিকার বলেছেন, 

তার জীবনের প্রারস্তে (৪0৪ ৮] 5৪] 01100. 06115 1166) তিনি 

প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রৃতিমাপূজার বিরুদ্ধ সমালোচনা করে আরবী ও ফার্সী 
ভাষায় এক পুস্তক রচনা করেন। 'তুহফাৎ-এর রচনাকাল সাধারণত 

১৮০৩-০৪ বলে ধরা হয়; তখন বামমোহনের বয়স ৩০৩২ বৎসর । এই 
বয়সকে নিশ্চয় ৪৪ [৮ €৪1]5 [6110] 04 1)19 1165 বলে বর্ণনা করা 

চলে না। স্থতরাং এই প্রসঙ্গে এমন প্রশ্ন জাগ। স্বাভাবিক 421 42,126] 

60172 07175227 £%%1০-এর ভূমিকায় উল্লিখিত আবরবী-ফার্সী গ্রন্থখানি 

কি 'তুহফাৎ্ না স্বতন্ত্র কোনও গ্রন্থ? লক্ষ্য করবার বিষয় 'তুহ.ফাঁৎ-উল্- 

মুও্হাহিদিন্্-এ সাধারণ ভাবে সকল ধর্মমতের অন্তর্গত কুসংস্কার ও 

পুরোহিততস্ত্রের সমালোচনা স্থান পেয়েছে-_ কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের নয়) 
অথচ 421 42191-এর ভূমিকায় বর্ণিত পুস্তকখানি বিশেষভাবে হিন্দু 
প্রতীকোপাসনার বিরুদ্ধ লমালোচনামূলক বলে উক্ত। এই সমন্তার পূর্ণ 
সমাধানের জন্য আমাদের ভবিষ্যুতে নৃতন উপাদান আবিষ্কারের প্রতীক্ষায় 

থাকা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে রামমোহনেব নামের সঙ্গে জড়িত 

আর একখানি ফার্সা পুস্তিকার কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। 
রাঁমমোহনের রচনাবলী প্রসঙ্গে পুস্তিকাখানি ইতিপূর্বে উল্লিখিত হলেও-- 
'তিতবকৌমুদদী' শ্রাবণ ১৩৭৬ সংখ্যায় বর্তমান লেখকের নিবন্ধ প্রকাশের 
পূর্বে এর কোনও আলোচনা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। 'তন্বকৌমুদী' 
পত্রিকায় এই বচনার প্রথম অংশ প্রকাশিত হওয়ার পরে অবশ অধ্যাপক 

» €শ৫ 



মেহরার আলি লস্কর এ-সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তার বিস্তারিত 

উল্লেখ এ-প্রসঙ্গে যথাস্থানে করা হয়েছে। 

লগুনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারে “জবাব-ই-তুহফাৎ-উল্-মুও হাহিদিন্' 
নামক একখানি লেখকের স্বাক্ষরহীন ক্ষুদ্র মুদ্রিত ফার্সী পুস্তিক আছে। 

এই গ্রন্থাগারের ফাষণ পুস্তিকার তালিকায় এটিকে রামমোহন রায়ের রচনা 
বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে ও এর বিষষবস্ত বর্ণনায় বল] হয়েছে £ 4৪1) 

20001020005 06866100606 [২8100779018] 0২0৮5 10010105701 

10৮81011010” 9£917950 20080105 02 77019850018119) | বইখানি 

কলিকাতা৷ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যদিও এতে প্রকাশকালের স্পষ্ট 

উল্লেখ নেই, তবু 080919£এ6-এ আমন্থমানিক প্রকাশ-বৎসর ধরা হয়েছে 
১৮২০ (দ্রষ্টব্য দি, ঢ1010105 42 02621921607 16522 721277662 130015 

17% 072 13788524562 10000 1922) 2, 623 )1 এডওয়ার্ডসের 

'ক্যাটালগ.+-এ উল্লেখের পর উক্ত গ্রস্থটিকে দ্বিতীয় বার উল্লিখিত হতে দেখি 

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন-মৃত্যু-শতবাধিকী উপলক্ষে শ্রীঅমল হোম সংকলিত 
[২8170000100] [২05--0)2 1187) 2100 1915 ৬৬০1] (56100617815 

০0800110105 9০০119৮ ০ 1. 7017৪ 1933) শীর্ষক পুস্তকের অস্তভূ্ত 
রামমোহন-গ্রস্থতালিকায় (দ্রষ্টব্য উক্ত পুস্তক পৃঃ ১৪৭)। অবশ্ঠ শ্রীযুক্ত 

হোমকে এর সন্ধান দিয়েছিলেন শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । ব্রজেন্দ্রনাথ 

তার সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় প্রকাশিত “বামমোহন বায়' গ্রন্থে (পঞ্চম 

সংস্করণ পৃঃ ৮৭ পাদটাক1) এই পুস্তিকার উল্লেখ করেছেন এড ওয়ার্ডসের 

ক্যাটালগ, থেকে, কিন্তু ছুঃখের বিষয় তিনি এড ওয়ার্ড সের নাম করেন নি। 

পুক্তিকাখানি কলেটরুত ইংরেজি রামমোহন জীবনীর সর্বশেষ সংস্করণেও 

উল্লিখিত (দ্রষ্টবা 0০116600. 36, 525)। এই সংস্করণ (১৯৬২) প্রকাশিত 

হবার পর বর্তমান লেখক কৌতুহলী হয়ে ১৯৬৩ খ্রীষ্টান্ধে ব্রিটিশ মিউজিক্বম্ 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও মিউজিয়ম্-কর্তৃপক্ষ অশেষ সৌজন্য সহকারে 
এ বৎদরই পুস্তিকাখানির মাইক্রোফিল্স সংস্করণ তাকে পাঠান । দিলীস্থ 

ম্যাশনাল্ ফিজিক্যাল্ ল্যাবরেটরী কর্তৃক আলোক-চিত্রিত হয়ে এটি মাইক্রে।ফিল্স, 

সংস্করণ সহ বর্তমান লেখকের হস্তগত হয় । 

পুস্তিকাটি ক্ষুদ্র; এর আকার ৬৮৯) মুদ্রিত পৃষ্ঠা সংখ্যা ১-১৬; 
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স্বতন্ত্র আখ্যাপত্র নেই। প্রথম পৃষ্ঠার উপরের প্রান্তে ইংরেজিতে লিখিত 

( সম্ভবত ) গ্রন্থাগার তালিকাভুক্তির ক্রমসংখা! £ 7619 ও তার পরে 

1 [২৪00৪ 10158108. [২85৪"1| এড ওয়্যর্ডসের তালিকায় এর পৃষ্ঠাসংখ্যা 

দেয়! হয়েছে ষোল (0. 16)। কিন্তু মাইক্রোফিল্স সংস্করণটি বার বার 

পরীক্ষা! করে বর্তমান লেখকের ধারণ! হয়েছে পুস্তিকাখানির মুদ্রণের মধ্যে কিছু 

রহস্ত-আছে। গুণ তিতে প্ৃষ্ঠাসংখা! ষোল নয় আঠার । প্রথম যোলখাঁনি 

পষ্টা অতি পরিচ্ছন্নভাবে মুদ্রিত এবং এই পর্যস্তই পাঠোদ্ধার করা যায়। তার 
পরে একখানি পাতা সম্পূর্ণ সাদা (৮1572); এর পরেও একখানি পৃষ্ঠা আছে 
যেটিতে অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অপরিচ্ছন্নভাবে কয়েকটি পঙ.ক্তি সম্ভবত মুদ্রিত (1) 

হয়েছিল যার পাঠোদ্ধার করা একরকম অপস্ভব। এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে ব্রিটিশ 

মিউজিয়ম গ্রন্থাগারের তালিকাকার পুস্তিকাটিকে ষোল পৃষ্ঠার বলে বর্ণনা 

করলেন কেন? শেষ দুখানি পৃষ্ঠা কি তার] লক্ষা করেননি, অথব। এগুলির 
পাঠোদ্ধার সম্ভব নয় বলে বাদ দিয়েছেন ? 

্ব্গত ডঃ: যতীন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয়ের সৌজন্যে দিল্লীর এক বিদগ্ধ 
মুঘলমান বন্ধুক্ুত পুস্তিকাখানির একটি হস্তলিখিত ইংরেজি অনুবাদ আমার পাবার 

সৌভাগা হয়। মূল ফাসণ থেকে যত্বদহকারে কর] এই ইংরেজি অন্গবাদখানির 
একটি বাঙলা অনুবাদ আমি প্রস্তত করি যেটি “তথকৌমুদী' পত্রিকায় তিন 

কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল ( ১-১৬ শ্রাবণ, ১৩৭৬ পৃঃ ৮১-৮৪ 7 ১-১৬ ভাদ্র, 

১৩৭৬, পৃঃ ১০৬-০৯ * ১-১৬ আশ্বিন, ১৩৭৬, পৃঃ ১২১-২৯)। এ অনুবাদের 

ভূমিকাস্বপ আমি সেখানে পুস্তিকাখানি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
করেছিলাম ও অনুবাদে কিছু টীকা-টিগ্লনীও যোগ করেছিলাম । আমার 

প্রবন্ধ প্রেমে যাবার পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্থালয়ের উদ্যোগে কলিকাতায় 

১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের 14৯11 [17018 
00161)081 00966161০) অধিবেশনে শিলচর জি. সি. কলেজের অধ্যাপক 

মেহ.রার্ আলি লঙ্কর এই পুস্তিকাখানি সম্পর্কে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় 

আমার উপস্থিত থাকবার মৌভাগ্য হয়েছিল । আলোচনা প্রসঙ্গে সেদিন 
তিনি পুস্তিকাখানির সম্পূর্ণ ইংরেজি অন্তবাদ পাঠ করেছিলেন। এই 

উদ্যমের জন্য অধ্যাপক লক্কর সমগ্র পণ্ডিতসমাজের, বিশেষত রামমোহন- 

বিশেষজ্ঞগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন । দেখা যাচ্ছে, ন্বতন্ত্র ও পরস্পরের 
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অজানিতভাবে আমরা দুই পক্ষই একই এঁতিহাগিক উপকরণের অনুসন্ধান ও 

অন্ুণীলন করেছি। সময় হিসাবে আমি কিঞ্চিৎ পূর্বগামী হলেও অধ্যাপক 

লঙ্করের অনুশীলন ও অস্থবাদ (যা তিনি উক্ত সভায় পাঠ করেছিলেন ) 
যথেষ্ট মূল্যবান এবং তা শুনবার ও অধিবেশনে তৎ্সংক্রাস্ত আলোচনায় 

যোগদানের স্থযোগ পেয়ে আমি উপরূত হয়েছিলাম । আমার পূর্ববর্তী 

প্রচেষ্টার বিষয় না জানাতে অধ্যাপক লঙ্কর সে-প্রপঙ্গ তার প্রবন্ধে উল্লেখ 

করেন নি, এতে তার কোন সদাচারভঙ্গজনিত ক্রুটি হয় নি। যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের সভাতে আলোচনাপ্রসঙ্গে আমি পুস্তিকাখানি সম্পর্কে তার 

সঙ্গে আমার দৃষ্টিভভঙ্গীর পার্থকা স্বন্ধে যা বলেছিলাম তার সারমর্শ এখানে 

নিবেদন করি । 

যাদবপুর বিশ্ববিগ্ঠালয়ে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিছ্াসম্মেলনের বিভিন্ন শাখায় 

পঠিত প্রবন্ধ গুলির যে সারসংকলন মুদ্রিত হয়ে বিতরিত হয়েছিল তাতে 

অধ্যাপক লঙ্করের প্রবন্ধটির সংক্ষিপ্তসারও স্থান পেয়েছে। সেখানে বলা 

হয়েছে, এর পূর্বে ( সাহিত্য-নাধক-চরিতমালায় প্রকাশিত) ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায়ের “রামমোহন রায়” গ্রন্থেই একমাত্র আলোচ্য ফার্সী পুস্তিকাটির 

উল্লেখ পাওয়া যায়। এই উক্তি সতা নয়। পূর্বেই বলেছি ক্যাটালগ, প্রণেতা 
এড. ওয়ার্ডস (১৯২২ ), ন্বর্গত অমল হোম (১৯৩৩ ), কলেটকুত ইংরেজি 

রামমোহন-জীবনীর সম্পাদকদ্বয্ন (১৯৬২ ) সকলেই এটির বিষয় জানতেন ও 

উল্লেখ করে গেছেন। দ্বিতীয়ত একথা স্বীকার্, এর পূর্বে ধারাই এই 

পুস্তিকার উল্লেখ করেছেন, তারা সকলেই ধরে নিয়েছেন এটি রামমোহন 

রায়ের বচন] হওয়াই সম্ভব । এই ধারণার জন্মদাতা অবশ্যই ব্রিটিশ মিউজিয়ম 

গ্রন্থাগারের ফার্সী পুস্তকের তালিকা প্রণেতা এড ওয়ার্ডস। তীর তালিকাতে 
রামমোহন রচিত 'তুহ.ফাৎ-এর সঙ্গে এটিকে একসঙ্গেই শ্রেণীভুক্ত করা 

হয়েছে ও বামমোহন রচিত বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা উচিত 

পাঙুলিপির আখ্যাপত্রে রামমোহনের ষে নাম লিখিত--তা তার স্বাক্ষর নয়। 

তার স্বাক্ষর স্থপরিচিত এবং ইংরেজিতে তিনি নিজ নাম সর্ব বানান করতেন 

[২8000001901 [২05 | সংস্কৃত উচ্চারণানুপারী [২৪008 7101791081২ 8 খুব 

সম্ভবত পরবর্তীকালে কোনও গ্রস্থাগার-কর্মচারীর নংযোজন যিনি গ্রস্থটিকে বাম- 
মোহনের রচন| বলেই ধারণা করেছিলেন । এ কাজ তালিকাকার এড ওয়ার্ড সের 
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হওয়াও বিচিত্র নয়। বামমোহন গ্রন্থকার হিসাবে নাম ন দিয়ে, ছদ্ম নামে বা 

অপরের নামে নিজরচন। প্রকাশ করতে অভান্ত ছিলেন বলেই সম্ভবত লেখকের 

নাম না থাকা সত্বেও বিষয়বন্তর উপর নির্ভর করে আলোচা পুস্তিকাঁটিকে 
বামমোহনের রচনা বলে ধরে নিতে গ্রস্থাগার-কর্তৃপক্ষ ইতস্ততঃ করেন নি। 

এড ওয়ার্ডসের পরে অন্য যে সব ক্ষেত্রে পুস্তিকাটি সম্পর্কে মন্তব্য আছে-_ 
সর্বত্র এটি রামমোহনের রচনা বলেই অন্নুমিত হয়েছে। কলেটের গ্রন্থ 

সম্পাদনকালে বর্তমান লেখকেরও এই বুকম ধারণা ছিল। অধ্যাপক 

লঙ্করের আলোচন৷ শুনে মনে হল তিনিও অনুরূপ সিদ্ধাস্তেই এসেছেন। কিন্তু 

পুষ্তিকার বিষয়বস্ত খুঁটিয়ে বিচার করে এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে-_ 
এটির লেখক রামমোহন হতে পারেন না। এই পরিবন্তিত সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে 

নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেওয়া যেতে পাবে £ (১) পুস্তিকাখানির একটিমাত্র 
যে খণ্ড এখন পর্বস্ত পাওয়া গিয়েছে সেটি ম্পষ্টত অসম্পূর্ণ । শেষ ছুখানি 
পৃষ্ঠার একখানি সাদা অপরখানিতে কয়েকটি অস্পষ্ট চিহ্নের অধিক কিছু নেই। 

প্রথম ষোলখানি মুক্রিত পৃষ্ঠার পর বিষয়বস্ত আর সম্প্রসারিত হয়েছিল কিন! 

জানবার উপায় নেই। বর্তমান সংস্করণে যে-টুকু পাওয়া যায় তা একটি 

বাকা বা 5161,০ এর মাঝামাঝি এসে শেষ হয়ে গিয়েছে । এমন খণ্ডিত 

অবস্থায় কোনো পুস্তক মুত্দিত হয়ে প্রচারিত হওয়াটা নি:সন্দেহে অতি 

অদ্ভুত ব্যাপার । অন্তত এটির প্রণেতা যদি রামমোহন হয়ে থাকেন, তাহলে 

তার দ্বারা একখানি পুস্তক অসম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত ও প্রচারিত হবে 

এমন দিদ্ধান্ত কিছুতেই করা চলে না। এই ধরণের খাপছাড়া কাজ 

রামমোহনের সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তার প্রকাশিত অসংখা গ্রন্থ-পুম্তিকা- 
প্রবন্ধের মধ্যে এযাবৎ কোনখানিই অসম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায়নি। তা- 

ছাঁড়া এই পুস্তিকার প্রকাশকাল যদ্দি ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রস্থতালিকায় প্রদত্ত 

অন্থুমান অনুযাঁয়ী ১৮২০ শ্ীষ্টা্ষ হয়--তাহলে দেখা যাবে সেই ব্সর 

রাঁমমোহনের বাঙলা, হিন্দী, সংস্কৃত, ইংরেজি মিলিয়ে অন্ততপক্ষে আটখানি 

গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যথা (১) কবিতাকারের সহিত বিচার ; (২) স্ুত্রক্ষণ্য 

শান্্রীর সহিত বিচার ; (৩) স্ত্রদ্ষণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচাঁর (হিন্দী সংস্করণ )) 

(৪) স্ুত্রক্ষণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার € সংস্কৃত সংস্করণ )) 1৫) £১0. £১6০1985 
£01 0106 10165010 0৫ 91081 03680610006 10066006705 0 73181010981)1- 

চল 
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০৪] 09875819065 ('হ্থুত্রহ্ষণ্য শান্ত্রীর সহিত বিচার'-এর ইংরেজি সংস্করণ ); 

(৬) & 58001)0 00166261902 060৮ 6€0 ৪1) 4৯০%০০৪০6 101: 150 

৪1) 00009706190 06 00০ 01800055026 801001176 ৬/100৬/3 4৯115; 

(৭) 0196 [7650০616506 ]65505 3 (৮) 4৯1) 40068] 00 006 01011901918 

৮41০। এগুলির প্রত্যেকখানি অতি যত্বপহকারে লিখিত ও সম্পূর্ণাকারে 

মুদ্রিত। সুতরাং এ একই বৎসরে প্রকাশিত ফারসী ভাষায় একথানি গ্রন্থ 

অসম্পূর্ণ অবস্থায় অবহেলার লহিত তিনি মুদ্রণ করবেন এমন কথা ভাষা 
ষায় না; (২) আলোচ্য পুস্তিকাখানির বিষয়বস্ত প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত 

একটি বিতর্ক বা ০0120008159 | এটি পাঠ করলে বোঝ] যায় রামমোহনের 

'তুহ ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন্, প্রকাশিত হবার পর জরবুস্বীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ 

থেকে তার এক স্বতীব্র সমালোচনা-হয় গ্রস্থাকারে না হয় কোনও 

সাময়িক পত্রে প্রবন্ধাকারে- প্রকাশিত হয়েছিল । আলোচ্য পুস্তিকার 

লেখক তার উত্তর দিয়েছেন ও স্বীয় বক্তবা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য মাঝে 

মাঝে প্রতিপক্ষের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। বিতর্ক ইত্যাদি উপলক্ষে 

বিনয় প্রকাশ রাঁমমোহনের স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তুহ্ফাত্উল্-মৃওহাহিদিন্ 

গ্রন্থে অন্ততঃ দুই স্থানে তিনি নিজেকে [১ 01705 10000015310 0158101€ ০0: 

(00.*-৮ € ইংরেজি অন্তবাদ, পঃ ১৮ ) ও 40015 1000001501880 01 

০৫ ( তদেব, পূ: ২৫) বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্তমান পুক্তিকাটির 

আরস্ভেই লেখক মুখবন্ধস্বরূপ যা বলছেন তার ইংরেজি অন্তবাদ এই £ “1১5 

80101)01 01001707001 105/21)101011) 10005 11)5 €য81060 0304 

পানা) 10100 068০6 2170 586১1071106 [70210560 01086 10019561056." 

01707061006 16 50080012100 00 585 10 1600105 (৬৮€াড 595] 1০5 00 

/1)00 10 50101091175 (18010 701095610৪5 0৪17519659). %৪ট 076 10৮6 

০0৫ 0101810191015100 200 120810৫0006 61361806650 [921:5017911 

(8701)01 0৫6 [017097001-1%] 0০810101010) 170500150 0015 10101001016 

061175 (৪00001 0%6 01018 0৪০6) 00 1610060% [002 00100610000 

০80580 05 005 20702500181)” ইত্যাদি । ইঙ্গিত পাওয়া! যাচ্ছে, 

কট্ুকাটব্যপূর্ণ এই সমালোচনাটি রামমোহন তাচ্ছিল্য সহকারে উপেক্ষা 

করেছিলেন সম্ভবত এ আরবী প্রবাদ বাক্যটি উচ্চারণ করে--যার মর্ম 

£৮০ 



'অযোগোর নিকট উচ্চ প্রতাশ! নিরর্থক । কিন্ত আলোচা পুস্তিকার 

লেখক নিজেকে দীন, অকিঞ্চিংকর বলে বর্ণনা করেছেন ও 'তুহফাৎ" 

প্রণেতাকে অর্থাৎ রামমোহনকে নিজের থেকে স্বতন্্ব এক বিরাট ও শ্রদ্ধেত্ত 

বাক্তি বলে গণ্য করেছেন । একথাও তিনি গোঁপন রাঁখেননি যে তুহ ফাৎ- 

এর গ্রন্থকারের ন্যায় সম্মানার্থ ব্যক্তির মর্যাদ্ারক্ষা তার এই পুস্তিক] প্রণয়নের 
উদ্দেশ্া। তা ছাড়া এর পরেই 'তুহফাৎ-এর গ্রস্থকারের উল্লেখ করে 
লেখক বলেছেন 075 0) 5%৪160 3090 £৪10 19100 [8806 2180 

৪৪0৮? | রামমোহন ন্বয়ং লেখক হলে নামোলেখের সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় 
আণীব্চন উচ্চারণ করা তার পক্ষে স্বাভাবিক হত না। এর থেকেও নিশ্চিন্ত 

ভাবে অঙ্গমান করা চলে “জবাব -ই-তৃহ ফাৎ-উল-মুও হাহিদ্িন্-এর লেখক 
রামমোহন নন, রামমোহনের কোন অন্ররাগী ভক্ত। এই পুস্তিকার 
অন্তর দেখা যায় লেখক অগন্তরূপভাবে 'তুহ ফাৎ-এর রচয়িতা (রামমোহন 
বায় ).কে অসামান্য শ্রদ্ধেয় মনীষী অভিধা দিয়েছেন এবং তার প্রতিপক্ষগণকে 
তীব্র তিরক্কার করেছেন। এক্ষেত্রেও রামমোহন যে লেখকের থেকে 

স্বতন্ত্র এক তৃতীয় বাক্তি এমন ইঙ্ষিত গোপন থাকে নিঃ 4৪ 15£81৭5 
006 2০090326101) ০06 0650616, 1011170-1168106017655 810 010061161 

70000 006 16567162170 1061501 (006 ৪00001) আ1)0 105 11 68০1 

0০57 20676310150 1001)% 52815 11) [61000৬116 00052 ৬০: 

5115, ০81)1000 196. 0000161)6 06 %:5606 601 078 188501) 0৫ 7১611) 

016]001080 ৪00 01 ৪2০0০021900 50001]1ঠৈ (0£:006 79210 

98910501010) ) 7 (৩) এ সম্পর্কে আরও বক্তব্য, আলোচা প্ৃস্তিকাখানি 
আস্ত হয়েছে 'বিস্মিল্লা বহমানর্রহিম্* এই পবিত্র মাঙ্গলিক উচ্চারণ করে। 
ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণই কোন কার্ধের (যেমন গ্রন্থরচনার ) প্রাবন্তে এই 
মাঙ্গলিক সর্বদা উচ্চারণ করে থাকেন-_যার অর্থ “করুণাময় কপার আধার 

পরমেশ্বরের নামে । এব থেকে অন্্রমান করা অসঙ্গত নয় যে লেখক 

মুনলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। অবশ্বা ইসলামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান 
রামমোহনেব পক্ষেও এ উদার মাঙ্গলিক বাক্য উচ্চারণ করা অসম্ভব ছিল নাঁ। 
কিন্ত লক্ষা করবার বিষয়, “তুহ্ফাৎ' রচনাকলে তিনি এই প্রথা অবলম্বন 
করেন নি। মুসলমান ধর্মশান্ত্রে পাণ্ডিত্য ও ইসলামের একেশ্বরবাদের প্রতি 

৫৮৬১ 



গভীর শ্রদ্ধার জন্তা বামমোহন মুসলমান বিদপ্ধসমাজের উদ্দারপন্থী অংশের 

অতি প্রিয়পান্র ছিলেন। স্ৃতরাং তাঁর কোন মুসলমান বন্ধু ও অনুরাগী ফে 

অগ্রণী হয়ে তার উপর আক্রমণের প্রতিবাদ করবেন এর মধ্যে অস্বাভাবিক 

বা অসঙ্গত কিছু নেই, বরং বর্তমান ক্ষেত্রে তাই সম্ভবপর বলে মনে হয় ॥ 

(৩) তা ছাড়া জরপৃষ্টীয় প্রতিপক্ষ গণের কটুকাটবোর উত্তর এই পুস্তিকায় যে 
উগ্র ও আশালীন ভাষায় দেওয়া হয়েছে তা বামমোহনের ন্বভাবসম্মত নয়। 

কয়েকটি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টাস্ত নেওয়া যেতে পারে : (১) জবধুষ্ীয় সম্প্রদীর সম্পর্কে 

বল! হয়েছে তারা “তুহফাৎ-এর প্রতিবাদ করেছেন 9৪০৪০৪৪ ০৫ 61761 
€065515€  11000015610065 11) 210)5 [9015 01)61570 21)0 £0280 110- 

01177806101) 60%/8109 69160 9০1155+; (২) জবধুষ্্ীয় প্রতিপক্ষগণকে 

বর্ণনা কর] হয়েছে এই ভাষায়: 41956 21001900100 51005 0৫ [0৪] 

16100181705, 20 006 01517170615 06 0300 170711076 & 

1700 11156 0780 0£ ৪. 06856-"১ 3 (৩) অন্তত্র এই জবথুষ্রীয় সম্প্রদায় 

সম্পর্কে উক্তিঃ “-*] ৮0010 11106 60 585 00810 10608775501 06106 
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যিনিই হন জবধুষ্ীয় ধর্মশান্্ত সম্পর্কে তার বিশেষ কোনও জ্ঞান ছিল 

বলে পুম্তিকা পাঠে মনে হয় না। সম্ভবত জবধুষ্টীয় পুরাঁণের কিছু কাহিনী 

সম্পর্কে তার অস্পষ্ট ও বিচ্ছিন্ন ধারণা ছিল-আর সেই সঙ্গে ছিল পরধর্মের 

প্রতি হিং বিছবেষ। বামমোহনের তুলনায় তাঁর মনীষা ও সংস্কৃতি যে অনেক 

নিম্নমানের ছিল তাঁর বচন] পড়লে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না । রামমোহন 

যখন যে প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিচার করেছেন তখন সে প্রতিপক্ষের শাস্ত্র যথেষ্ট 

যত্বু নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা সহকারে আয়ত্ত করেছেন ;-_তীর বিচার গ্রন্থগুলিতে এর 

যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আলোচ্য পুস্তিকাখানি এই নিয়মের স্বম্পষ্ট ব্যতিক্রম । 

স্বতরাং রামমোহন যে এই পুস্তিকার লেখক নন,_-এ সম্পর্কে, পুস্তিকা 

থানির বিষয়বস্ত আলোচনা করলে এক রকম নিশ্চিত হওয়! চলে। তাহলে 

এর রচয়িতা কে? এই প্রশ্থের স্থনির্দিষ্ট উত্তর দেবার উপায় নেই কিন্তু আমরা 

দু'একটি অনুমান করতে পাবি। লেখক যিনিই হয়ে থাকুন, তিনি ছিলেন 

রামমোহনের শুধু সমসাময়িক নন, অন্তরঙ্গ বন্ধু ও বামমোহনের বাক্তিত্ব ও 

মনীষা সম্পর্কে অসীম শ্রদ্ধাবান। তাছাড়া! ধরে নেওয়া যেতে পারে তিনি 

মুসলমান সম্প্রদায়ভূক্ত। আরবী ও ফা ভাষায় পারদর্িতা ও মুসলমান 
ধর্মশান্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য রামমোহন মুসলমান বিদগ্ধ সমাজের প্রিয় ছিলেন। 
যদিও তার স্বাধীন বুদ্ধিদীপ্ত ধর্মালোচনা সংকীর্ণচিত্ত উলেমারা পছন্দ করেন নি 
এবং এজন্য তার প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছিল এমন কিংবাস্তী আছে-_ তবু শাস্তজ্ঞ 

মুসলমানসমাজের একাংশে ভার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। তাকে দেওয়ানী 
চাঁকরীতে স্থপারিশ করবার সময়ে জন ডিগ.বী তাঁর যোগ্যত! সম্পর্কে সদব 

দেওয়ানী আদালতের কাজী-উল্-কাজ্জাঁৎ ও ফোঁট, উইলিয়ম কলেজের মুখ্য 
ফাস" মুন্ধী প্রভৃতির অন্ককুল মতামতের উল্লেখ করেছিলেন ( ভ্রষ্টব্য, পঞ্চম 

অধ্যায়, পৃঃ ২২৭-২৮)। স্থতরাং সমকালীন শান্ত্রজ্ঞ ও অপেক্ষাকৃত উদারচেতা 

মুসলমানমগ্ডলীভূক্ত বামমোহনের কোনও বন্ধু 'তুহ ফাৎ-উল্ মুণও্হাহিদিন্'-এর 

সমালোচনার জবাব দেবার জন্য এগিয়ে আসবেন-এর মধ্যে আশ্্য বা 

অসম্ভব কিছু নেই। পুস্তিকাখানির মধোও যে লেখক বামমোহনের থেকে 

স্বতন্ত্র এমন ইঙ্গিত পাওয়] যায়, তার উল্লেখ আগেই করেছি। 
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এ পর্যস্ত পুস্তিকাখানি রামমোহনের রচনা বলে যে ধারণ! প্রচলিত ছিল 

উপরিউক্ত আলোচনার পবিপ্রেক্ষিতে সেটি পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়ে 

পড়লেও কিন্ছ রচণাটির বক্তবা মুলাহীন হয়ে যায় না। 'তুহফাৎ-উল্ 
মুওহাহিদিন্'-এর রচনাকাল ১৮০৩-০৪ গ্রাষ্টাব্ব ধর] হয়। এর পরে আরবী- 

ফাসণ ভাষায় রামমোহন আর কোনও গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন বলে আমাদের 
জানা নেই। এমন কি 'তৃহফাৎ প্রকাশের ফলে সমকালীন শিক্ষিত সমাজে 

বা ধর্মমগ্ডলীগুলির মধো কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে-সম্বন্ধেও দীর্ঘকাল আমাদের 

সন্মুথে কোনও তথ্য ছিল না । উত্তরকালে হিন্দু ও খ্রীষ্টায় প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে 
শান্ত্রবিচারে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সমস্যার আলোচনাতেই 

মুখ্যত বামমোহনকে ব্যাপৃত দেখা যায়। এ সব বিষয়ে তাঁর পরবর্তী অসংখ্য 

রচনার ভিড়ে গ্রথম জীবনের মুসলমান সংস্কৃতি ও আরবী-ফাসণ ভাষার অন্রঙ্গ 
লঞ্চপ্রায় মনে হত। কিন্তু আলোচা রচনাটি প্রমাণ করছে, এই চিত্র সম্পূর্ণ 
নয়: অন্ততপক্ষে এর প্রকাশকাল (১৮২০?) পর্যস্ত 'তুহ.ফাৎ্*-এর ভাবধারা 

যথেষ্ট সজীব ছিল ও সমসাময়িক রক্ষণশীল সম্প্রদায়বিশেষের মধো তীব্র বিরুদ্ধ 

প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করেছিল। কলিকাতায় পাবৃসী জরগুষ্থীয় সম্প্রদায়ের ষে 
একটি ক্ষুত্র অথচ প্রভাবশালী কেন্দ্র ছিল-_-তার নিদর্শনও এর থেকে মেলে। 

তাদের প্রতিবাঘগ্রন্থটি পাওয়া না গেলেও আলোচা “জবাব, থেকেই বোঝা যায় 

'তৃহফাৎ-এ ব্যাখ্যাত স্বাধীন যুক্তিবাদী ধর্মচিন্তাকে তারা অতি তীব্র ভাবেই 

আক্রমণ করেছিলেন । অবশ্য জরথুস্ীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশেষ করে 

'তৃহ ফাৎ*-এর প্রতিবাদ কেন করবার প্রয়োজন হয়েছিল তা বুঝতে পার] কঠিন । 
কেননা 'তুহফাৎ্"-এ জবথুষ্ীয় মতবাদের বিশেষ কোনও বিরুদ্ধ সমালোচনা দূরে 
থাক, স্বতন্ত্র উল্লেখ নেই। সাধারণ ভাবে তাতে সমস্ত প্রচলিত ধর্মমতের 

অন্তভূক্তি পুতীভূত কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস সমূহের বিরুদ্ধে তীন্ষম যুক্তি প্রয়োগ 
করা হয়েছে। আরবী ভূমিকায় এ সম্পর্কে স্পষ্ট উক্তি আছে “---481561,0০4 

15 ০0000)0%) 0 ৪11 16116101)5 ৬100000 015070000৮ 1 এই আক্রমণকে 

বামমোহন উপেক্ষা করলেও এর “জবাব দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন একজন 

মুসলমান । "তুহফাৎ'-এর বচয়িতা হিসাবে রামমোহন তখন পর্যস্ত মুনলমান 

সমাজে (একাংশের বিরোধিতা সত্বেও ) কতখানি শ্রদ্ধাভাজন এই গ্রন্থ থেকে 

তারও দৃষ্টাত্ত পাওয়া যাচ্ছে। ছু:খের বিষয় লেখকের নাম আমরা জানিনা, 
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তিনি কেন যে গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশ করলেন সে কারণও আমাদের 
অজ্ঞাত। কিম্ক লেখক যিনিই হন বামমোহনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ট ছিলেন । 

স্থতরাং বামমোহনের জীবনের কোনও ঘটনা সম্পর্কে তার সাক্ষ্য যথেষ্ট মূলাবান 

বিবেচিত হবে। 'তুহফাৎ্-এর আরবী ভূমিকায় বামমোহন লিখেছিলেন, 
"] 0৪৮6]1120 10. 006 76100625781 01 006 70110 10. [01917)5 25 

৮1] ৪3 1)1115 171১0--” (ইংরেজি অনুবাদ )। এর প্রতিবাদে জবৎুস্থীয় 

প্রতিপক্ষ নাকি লেখেন, তারা! কলিকাতার কিছু কিছু অধিবাপীর মুখে 

শুনেছেন যে 'তুহফাৎ্-এর গ্রন্থকার দীর্ঘকাল যাবৎ কলিকাতাবাসী ও 
বাঙলাদেশের কোনও কোনও অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও তিনি ভ্রমণ 

করেননি । এর উত্তরে 'জবাব. ই-তুহ ফাৎ-উল মুওহাহিদিন*-এর অজানা লেখক 
বলেছেন £ “যিনি (একক ও নি:সঙ্গ অবস্থায়) ভ্রমণ করেন তার ভ্রমণের 

সাক্ষ্য তার নিজের উক্তি ছাড়া আর কি হতে পারে? সেখানে তার কথার 

উপর নির্ভর না! করে কলিকাতার কোনও কোনও অধিবাসীর উক্কির উপর 

নির্ভর করার যৌক্তিকতা কোথায়? বিশেষত যখন সেই সৰ কলিকাতা- 
বাসীর ভ্রমণকালে তীর সঙ্গীও ছিলেন না এবং যখন তীরা ধর্মবিষয়ে মতপার্থকা 

হেতু তার প্রতি গভীর শক্রভাবাপন্ন! যে সকল স্থানে তিনি (রামমোহন ) 

একাকী ভ্রমণ করেছেন সে সকল স্থানে ভ্রমণের সাক্ষা তাঁর নিজের উক্তি-_ 

কিন্ধ তিনি যেভুটান এবং হিন্দুস্তান ( উত্তর ভারত ) পরিভ্রমণ করেছিলেন 

স্বয়ং রাজপুকুষগণই তার সাক্ষী আছেন, এবং তাদের নিকট থেকে সহজেই 

তার সত্যতা নির্ণয় করা যেতে পারে” ( ভাবানুবাদ )। এই উক্তি রামমোহনের 

জীবনীকারদের পক্ষে মৃলাবান। বংপুরে অবস্থানকালে ইংরেজ সরকারের 
দূতরূপে রামমোহনকে যে ১৮১৫ গীষ্টাবে ভুটান যেতে হয়েছিল- জাতীয় 

মহাফেজখানায় রক্ষিত কতগুলি প্রাচীন বাঙ্ল! পত্রের সাহায্যে স্বর্গত 

এতিহানিক ডঃ স্থরেজ্নাথ মেন তা প্রমাণ করেছিলেন ( দ্রষ্টবা, প্রাচীন 

বাঙল] পত্র-সংকলন" স্থুরেন্ত্রনাথ সেন সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
১৪৪২, পৃঃ ১৪০-৪১), ১৫২) ১৬৭-৬৯ )। এই সব পত্রে এমন ইঙ্গিত পাওয়া 

যায়, এর আগে সম্ভবত ১৮০৯ এবং ১৮১২ খ্রষ্টাবেও রামমোহন কোচবিহার- 

ভূটান সীমান্ত পরিদর্শন করেছিলেন । 'জবাঁব-ই তুহফাৎ-উল্-মুওহাহিদদিন্- 

এর উল্লেখটিতে এই পত্রাবলীতে প্রকাশিত তথ্যের সমর্থক প্রমাণ পাওয়! 

স্৮৫ 



যাচ্ছে । রামমোহনের মামলা -সংক্রান্ত নথিপত্র ও এলাহাবাদ কেন্দ্রীয় রেকর্ড, 
অফিসে বক্ষিত বেনারম বাজস্ববিভাগের নধিপত্রের সাক্ষোর দ্বারা প্রতিষিত 
হয়েছে যে রামমোহন বাবসায় ও চাকুরীর হ্যত্রে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান 

পর্যটন করেন (দ্রষ্টব্য 0০116 09. 14, 412)। আলোচ্য পুস্তিকার উক্তিতে 

এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে একটি নূতন প্রমাণ যুক্ত হল। এই সব নানা কারণে 
রামমোহনের রচনা] না হলেও রামমোহন বিষয়ক আলোচনাপ্রসঙ্গে পুন্তিকাখানি 
আমাদের মনোৌঘোগ দাবী করতে পারে। 

পুস্তিকার বঙ্গান্থবাদের ভূমিক1 শেষ করবার আগে আর একবার অধ্যাপক 

লঙ্করের নিকট আমার কৃতজ্ঞতার খণ স্বীকার করছি। আমার প্রকাশিত 

অন্ুবাদটি সম্পর্কে আমার নিজের মনে প্রথম থেকে একটু দ্বিধা ছিল__কেনন! 

তার জন্ক আমাকে একজন ফার্সীবিদ্কুৃত ইংরেজি অন্নবাদের উপরই মুখ্যত 
নির্ভর করতে হয়েছিল। অপর পক্ষে অধ্যাপক লম্করের অন্ছবাদ মূল ফার্সা 
থেকে করা-_সেটি আছ্যোপাস্ত শুনে ও নিজের অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে আমার 
সে দ্বিধা কেটে যায় ও দিল্লী থেকে আনীত যে ইংরেজি অন্ুবাদটির উপর 
আমাকে নির্ভর করতে হয়েছিল তার মূলান্ছগতা সম্পর্কে আমি একরকম নিশ্চিন্ত 
হই। অধ্যাপক লম্করের প্রামাণিক অনুবাদ মূল ও টীকা-টিগ্লনী সহ 
যথাশীঘ্্ প্রকাশিত হলে পশ্তিতসমাজ উপরুত হবেন। তীর প্রয়াস সর্বাংশে 

অভিনন্দনযোগা । 

এখানে উল্লেখ করা আব্্তক, আমার ও অধ্যাপক লম্করের অনুবাদ 

প্রকাশিত হবার পর শ্রাীঅজিতকুমার রাঁয় “জবাব-ই-তুহফাৎ-উল্-মুওহাহিদ্িন্” 

এর তৃতীয় একখানি অন্থবাদ প্রকাশ করেছেন ( ভরষ্টব্য, তার 772 7321181085 

19625 ০07 £:27:7207:2% 1২09 ি€চগ 1061051 1970, 2. 69-9] )1 

ভূমিকাতে তিনিও সিদ্ধান্ত করেছেন এই গ্রন্থের লেখক রামমোহন নন তীর 
কোনও অশ্করাগী বন্ধু। কি কারণে জানিনা-তিনি আলোচন৷ প্রসঙ্গে আমার 

ও অধ্যাপক লক্করের পূর্বকৃত বাঙলা ও ইংরেজি অনুবাদের উল্লেখ 

করেন নি। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই আমার যুক্তি ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে তীর যুক্তি 

ও সিদ্ধান্তগুলির আশ্চধরকম মিল আছে। 

১2০, 
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জবাবৃ-ই-তুহ ফাৎ-উল্-মুও.হাহিদিন্ 

( বঙ্গানুবাদ ) 

করুণাময় কপার আধার ঈশ্বরের নাষে। 

বহুসংখ্যক অজ্ঞানী জবরুষ্্রায় মতাবলম্বী হীন বহুদেবোপামনার প্রতি ও 

দ্বষিত ধর্মমতসমূহের প্রতি প্রবল আসক্তি ও অত্যধিক প্রবণতাবশত এবং 
একেশ্বরবাদেব প্রতি দ্বণা, সতাবিশ্বানীগণের প্রতি বিদ্বেষ ও গো, বুক্ষ, প্রস্তর 

প্রভৃতি তাঁদের নিজেদের স্থপরিচিত উপাসনার বিষয়গুলির প্রতি মোহাধিকা 
হেতু “তুহ ফাৎ-উল্-মুণও্হাহিদিন্” গ্রস্থের বক্তব্যের বিরুদ্ধে এক উত্তর লিখতে 

প্রণোদিত হয়েছেন ; যদিও এর বক্তবোর অণুমাত্র তাদের ধর্মত্রষ্ট জ্ঞানবুদ্ধির 
অতীত!১ প্রথাগত বিদ্যা ও সাধারণ সৌজন্যের সহিত অপরিচয়বশত ও 

ভ্রান্ত কল্পনার ভ্বারা এই জবধুষ্টীয়গণ অনুমান করেছেন যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
আলোচিত প্রশ্রাদির উত্তর কটুভাষণ ও তিবস্কারের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব; 

এবং (এই ধারণার বশব্তা হয়ে) তারা লজ্জাজনক, অশ্লীল উপাদানে পূর্ণ 

কিছু অর্থহীন বচনা প্রকাশ করেছেন ও তাতে গর্বসহকারে এমন ভাষা ব্যবহার 

করেছেন যা কেবলমাত্র বর্ণপরিচয় সম্পন্ন শিশুও বাবহার করতে লঙ্জাবোধ 

করবে । তৃহ্ফাঁৎ-উল্ মুওহাহিদিন্-এর গ্রন্থকার ( মহিমময় ঈশ্বর তাঁর শাস্তি 
ও নিরাপত্তা বিধান করুন!) জরথুস্টী়গণের এই বিজ্্রপপূর্ণ প্রলাপো্তি 

পাঠ করে উত্তরম্বরূপ মাত্র এইটুকুই বলা যথেষ্ট মনে করেছিলেন প্রত্যেক পাত্র 
তার অন্তনিহিত পদার্থের অধিক কিছুই প্রকাশ করতে পারে না' ! আব্বী 

প্রবাদবাকা )1* তবুও একেশ্বরবাদের প্রতি অন্থরাগ ও 'তুহফাঁৎ-উল্- 

মুওহাহিদিন্-এর গ্রস্থকারের বিরাট বাক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা বারা অনুপ্রাণিত 
হয়ে বর্তমান পুস্তিকার দীন লেখক অজ্ঞান ও নাস্তিকতার প্রতিমুন্তি জরথুস্্ীয়গণ 
কর্তৃক প্রচারিত ঘ্বণা ও বিছেষের প্রতিবিধানার্থ অগ্রসর হয়েছেন।৭ এই 

জন্য স্থুবিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকট স্থবিচার প্রতাশা করে উক্ত অযোগ্য 

কটুভাষিগণের উত্তরের উপযুক্ত প্রত্যাত্তবন্বরূপ ( এই ) কয়েকটি বিচ্ছিন্ন 
পড়্ক্তি রচিত হয়েছে। হায়! একেশ্বরবাদীগণের স্থিরীকুত নীতিসমূহের ও 

সতাভিত্তিক প্রশ্নাবলীর প্রতি দৃষ্িস্থাপন পূর্বক শ্রদ্ধেয় জ্ঞানী ব্যক্তিরা যে পথে 
বুদ্ধি ও স্বাধীনতা সহকারে চলেন, এই ছুঃসাহসী নিরীশ্বরবাদীগণ । তাদের ) 

. 

৫৭ 



জ্ঞানের প্রচুর নানতা সত্বেও এবং দগুদানে ঈশ্বরের ও তিরস্কারে জ্ঞানীগণের 
অবহেলা! হেতৃ, নিভয়ে সেই পথে ধাবিত হতে সাহস করেছেন। কিন্তু ধারা 

নিজচিত্তের প্রচণ্ড অধোগামিতা ও মনোবৃত্তির নীচতা বশত নাস্তিকতার 

বিপজ্জালে জড়িয়ে পড়েছেন, সেই পাপচক্র থেকে নির্গত হবার কষ্ট আর তার! 

স্বীকার করতে পারেন না। সম্ভবত তাদের অর্থহীন রচনার জন্য প্রশংসা 

পাবার লোভ তাদের এই কাঁজে উৎসাহিত করেছে। 

এই অধূপতিত কটুভাবকগণ প্রথম যে আপত্তি উত্থাপন করেছেন তা 

এই : 'তুহ ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন*-এর লেখক তার পুস্তিকার ভূমিকায় আর্বী 

ভাষায় করেক পঙ্ক্তি রচনা করেছেন এবং ( সেখানে ) তিনি বলেছেন, তিনি 

পৃথিবীর বহু দৃরদেশসমূহ ভ্রমণ করেছেন, ইত্যাদি; কিন্তু তারা ( জবধুষ্রান 

সমালোচকগণ ) নাকি কলিকাতার বহু অধিবাসীর নিকট শুনেছেন যে গ্রন্থকার 

(রামমোহন বায়) বঙ্গদেশের কয়েকটি স্থান বাতীত ( কলিকাতা ) নগবীর 

বাইরে কোথাও যান নি এবং বহুকাল যাবৎ কলিকাতাই তার স্থায়ী বাসভূষি ; 
স্থতরাং তার ( রামমোহন রায়ের ) উক্তি মিথা, রচনা ভ্রান্ত ও ভাষা প্রমাদপূর্ণ ; 

কথিত আছে মিথ্যাভাষীর স্থৃতিশক্তি ক্ষীণ , সেই অনুসারে তিনি (রামমোহন 

রায়) মিথ্যাভাষণ ছার] তীর গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন ; এই প্রকার স্থচন] থেকেই 

প্রতীয়মান হয় মিথা প্রচার ও মিথা অভিঘোগ করা ভিন্ন তার অন্য কোনও 

উদ্দেশ্য নেই ।" 

বস্তত তথ্যের সত্যমিথা!। জানবার চেষ্ঠা না করে উক্ত প্রবঞ্চকগণ 

(রামমোহনের দেশভ্রমণ সম্পর্কে মিথ্যা সংবাদ পরবরাহকারিগণ ) কেবলমাত্র 

কর্ণগোচর কিংবদস্তীর উপব নির্ভর করেছেন এবং প্রবঞ্চিত ব্যক্তি (“তুহ ফাৎ- 

এর জবথুষ্থীয় সমালোচক ) এটিকে (উক্ত অলীক কিংবদস্তীকে ) সম্পূর্ণ 
নির্কুদ্ধিতা ও বিকৃত বিশ্বাসের স্তরে টেনে নামিয়েছেন। অধিকন্ত এই 
আচরণের দ্বারা তারা মন্ুষ্টোচিত বিবেচনাগুণের পর্যন্ত অধিকারী হতে 

পাবেন নি। নতুবা গ্রন্থকারের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীর বিষয়ে তারা 

গ্রস্থকাবের নিজমুখের উক্তির বিপক্ষে কলিকাতাবর অন্য কয়েকজন অধিবাসীর 

সাক্ষা গ্রহণ করতেন না; বিশেষত যে ক্ষেত্রে এটা জানা কথ! যে উক্ত 

কলিকাতাবাসীবুন্দের কেউই তার ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন ন1 এবং তীদের অনেকেই 

ধর্মবিশ্বাসের অনৈকাহেতু তীর প্রতি শক্রভাবাপন্ন ছিলেন ; এবং যদ্দিচ উচ্চনীচ 
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সকল ব্ক্তিই জ্ঞাত আছেন যে নিজজীবনের (একান্ত ব্যক্তিগত ) পরিবেশ ও 

ঘটনাবলী সম্পর্কে কোনও বিশেষ বাক্তি স্বয়ং অপর কোনও বাক্তি অপেক্ষা! 

(স্ভাবত ) অনেক বেণী জানেন। গ্রন্থকার অহংকারবশত বা নিজ 

কৃতিত্বগ্রচারেব উদ্দেস্টে নিজের দূরদেশভ্রমণের কাহিশী বিবৃত কবেছেন, এটা 

অকল্পনীয় ; কেননা] সর্বদেশের গুঞ্চচরগণ বা নাবিকগণ সমগ্র বিশ্বভ্রমণের 

অভিজ্ঞতায় অনেক সময় বাবসায়িগণকে ও অতিক্রম করে যায় ; কিন্তু কেবলমাত্র 

নানাদেশদর্শনের কারণেই এদের মধ্যে কেউ আম্তরাম্ত বা বিশ্বাসযোগা গণ্য 

হয় নি। উপর্ত গ্রস্থকার__-একেশ্বরবাদ প্রতিটি মানবহদয়ের মূল স্বাভাবিক 

বিশ্বাসসনিজের এই উদ্তিৎ সমর্থন করবার জন্য ( দূরদেশভ্রমণবিষয়ক ) 

অভিযুক্ত মিথা|] বলেছেন এমন অন্ুমানও করা চলে না; বর্তমানে কলিকাতা 

নগরীতেই বিভিন্ন জাতীয় মানুষের আচার ও কর্মধার] এবং দূর পার্বত্য অঞ্চল ও 
দ্বীপসমুহের অধিধাপিবুন্দের অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতালাভের স্থযোগ এত 

অধিক যে ( কেবলমাত্র ) তাদের সম্পরকে তথ্যসংগ্রহের জন্য কোনও জ্ঞানী 

বক্তিকে জলপথে বা স্থলপথে ভ্রমণ করতে হয় না আবার এও বিচিত্র যে 

এই নির্বোধ কটুভাষিগণ শিজেরাই স্বীকার করছেন, গ্রন্থকার বঙ্গদেশের বিভিন্ন 

ধর্মাবলম্বিগণের নিবাসস্থল অরণ7পর্তসংকুল বহু স্থান পরিভ্রমণ করেছেন! 

তথাপি (নিজেদের উক্তির ) বিশ্বৃতি বশত (গ্রন্থকার ) বিশ্বের নানা দূর দেশ 

ভ্রমণ করেছেন--এই উক্তি করবার জন্য গ্রন্থকারকে মিথ্যাভাষণের অপবাদ 

দিতে তারা দ্বিধা করেন শি। গ্রন্থকার যে বঙগেশের বাইরে অন্তত ভুটান 

রাজা ও উত্তর ভারত (হিন্দুস্তান) পরিভ্রমণ করেছেন তা সরকারী 

কর্মচারিগণের নিকট থেকে ও গ্রস্থকারের বন্ধুগণের নিকট থেকে সহজেই জাগা 

যেতে পাবে; স্থতরাং এর দ্বারাই উক্ত নিন্দুকগণ প্রদত্ত অপবাদ মিথা! 

প্রতিপন্ন হয়। অধিকস্ত স্থবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে কোনও একটি উক্ভির সন্মুখীন 

হলে সেটি স্বরূপত সত্য কি মিথ্যা তা বিচার করে দেখবার চেষ্টা করেন, 

উক্তিকারকের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলী বা গতিবিধি সম্পফিত সুম্ষ্ 

তথ্য জানবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। 

্রস্থকারের আর্বী ভূমিকা সম্পর্কে তার] ( জরুষ্্ীয়গণ ) যা লিখেছেন 
তা এই £ “ 'তুহ.ফাৎ-উল্-মুওহাহিদ্দিন্এর লেখক তার আর্ৰী ভূমিকার 

শেষাংশে বলেছেন, পরম্পরবিরোধী ধর্মসন্প্রদায়গুলির (ধাদের প্রত্যেকটিই 
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নিজমতকে সত্য বলে দাবী করেন ) সিদ্ধান্তসমূহকে হয় সত্য না হয় মিথ্যা 
ছুইয়ের একটি ভিন্ন আর কিছু বলা যাবে না। প্রথমটি ( অর্থাৎ সত্য ) হলে 
ছুটি পরস্পরবিরোধী মতকে একসঙ্গে ( সত্য বলে) স্বীকার করে নিতে হয়; 

এইভাবে তিনি ভূমিকায় শেষ পর্ধস্ত বলে গিয়েছেন।৬ এই মস্তব্য থেকে 
কেবলমাত্র ৬ তুহফাতের ) লেখকের বোধশক্তির দুর্বলতা! ও তর্কবিজ্ঞান সম্পর্কে 

অজ্ঞতাই প্রকাশ পেয়েছে এবং প্রমাণিত হচ্ছে যে “ছুই পরস্পর বিবোধী মতের 

একত্র সম্মিলন" এই বাক্যাংশটির বিষয় তিনি কানে শুনেছেন মাত্র; প্রক্কত- 

পক্ষে কোন্ ক্ষেত্রে এই জাতীয় পরম্পর-বিরোধ সম্ভবপর নয় তার কোনও 

ধারণা তার নেই। আমরা ( জবথুস্থীয়গণ ) বলি একই স্থানে একই আকারে 
দুটি পরম্পর-বিরোধী বস্তর সম্মিলন অসম্ভব । এই অনুসারে কুষ্ণত্ব ও শুত্রত্ 

নামক পরস্পর-বিরোধী গুণদ্বয় একই স্থানে একই আকারে অবস্থান করতে 

পারে না। যদি বস্তগুলি পৃথক হয় ও তাদের সংযোগস্থান এক হলেও 

সংযোগ প্রণালী ভিন্ন হয় - তাহলে এই সংযোগকে পরস্পর-বিরোধী বস্তুদ্ধয়ের 

মিশ্রণ বলা যায় না; এবং এই ভাবেই প্রতোক জাতির নিজ পৃবপুকুষগণের 

উক্তিণমূহ একত্র তার বংশধরগণের অন্তরে সঞ্চিত আছে। অনুরূপ ভাবে 

ধর্মপ্রবর্তকগণের স্বগীয় প্রত্যাদেশভিত্তিক উপদেশাবলী তাদের নিজ নিজ 
অনুবন্তিগণ এক অথচ বহুরূপে সত্য বলে বিশ্বাস করে থাকেন ; কেননা “আরিফ' 

বা সাধুগণেখ অন্তর নানা ( আধ্যাত্মিক ) উচ্চভাবে পরিপূর্ণ হওয়ায় বিভিন্ন 
ধর্মের বিশিষ্ট তত্বগুলিও তা একত্র ধারণ করতে সমর্থ ; স্থতরাং পূর্বপুরুষগণের 

উক্তিসমূহ অভ্রাস্ত ও সত্য। এ-সবের মধ্যে পরম্পর-বিবোধী তথ্যের 

সম্মিলন হয় নি।” এইখানে তাদের ( জরথুষ্থীয়গণের ) প্রত্যুত্তর সমাণ 
হয়েছে। 

(পরমেশ্বর না করন!) মন্ুযষ্োচিত বিচারবুদ্ধির প্রতি ও বিদ্যাচর্চার 
প্রতি শ্রদ্ধাবশত ধারা স্থপরিচিত পরম্পরবিরোধী প্রশ্থসমূহের অর্থপর্যস্ত অবগত 

নন এবং বিভিন্ন ধর্মনায়কের মতসমুহের পরস্পর-বিরোধিত্ব অস্বীকার করেন__ 

এমন প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বিচারে জড়িত হবার প্রবৃত্তি আমাদের 

নেই। তবুও দৌষখণ্ডনের জন্য ও অজ্ঞগণকে সতর্ক করবার উদ্দেশ্তে কয়েক 

পঙ্ক্তি লেখা যাচ্ছে। জেনে রাখা কর্তব্য যে, প্রচলিত ধর্মমতসমূহের মধ্যে 

যে পরম্পর-বিরোধিত্ব আছে তা৷ বুদ্ধিমান বাক্তি মাত্রই স্বীকার করে থাকেন। 
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উদারহণস্বরূপ বলা যায়, কারও কারও মতে ত্রিত্ববাদ* ঈশ্বরে অবিশ্বাসস্থচক 

এবং যিনি এতে বিশ্বা করেন তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। অপরপক্ষে 

অন্য অনেকে বলে থাকেন ত্রিত্ববাদ কখনও ঈশ্বরে অবিশ্বাসের সমার্থবাচক নয় 

এবং এতে ধারা বিশ্বাস করেন তারা মুক্তিলাভের অধিকারী । কেউ কেউ 

বলেন প্রতিমাপৃজা একটি কদাচার ; আবার অন্যর] সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ- 
পূর্বক বলে থাকেন, এটি কদাচার নয়, পরস্ধ এতে যথেষ্ট (আধ্যাত্মিক ) 
উপকার লাভ হয়। এক সম্প্রদায় হয়তো কোনও বিশেষ বাক্তিকে ধর্ধ- 

প্রবর্তকের আপন দেন--কিস্ত অন্তর! তা অস্বীকার করেন ও এঁ ব্যক্তিকে 

মিথাবাদী গণা করেন। এই মতগুলি কি পরম্পর-বিরোধী নয়? এই 

বিরোধী মতের সকলগুলিকেই কি এককালীন সত্য বলে স্বীকার করা সম্ভব? 

একথাও স্ম্পষ্ট যে এ সকল পরম্পর-বিরোধী ভাবাত্মক ও খণাত্বক মতের 

প্রবর্তক ও অন্ুব্তিগ্রণ সম্পূর্ণভাবে দ্েশকালবোধবিবজিত। উক্ত মতগুলি 
বিভিন্ন ধর্মশান্ত্রের সাব সিদ্ধান্ত, ধারা কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে ধর্মগ্রবর্তক বলে 

বিশ্বাস করেন তারা কখনও তার মধ্যে মিথ্যা বা ভ্রান্তির লেশমান্র আছে এমন 

কথা স্বীকার করবেন না । অপর পক্ষে ধার! এ ব্যক্তিকে ধর্মপ্রবক্তারূপে মেনে 

নিতে অস্বীক্ৃত এবং তার অন্থবত্তিগণ তার যে-সকল বাণীকে প্রত্যাদিই্ই বিবেচনা 

করেন সেগুলিতেই অবিশ্বামী,_তাদের অস্বীকৃতি বা অবিশ্বান কোনও এক 

বিশেষ অবস্থাপ্রন্তত বা বিশেষ-কালে বদ্ধ নয়। এই সকল মতবিরোধের 

পরিণাম বহু শতাব্দী যাবৎ বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদীয়ের মধ্যে বিচার, কলহ এমন কি 

যুদ্ধ ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। নীচমন1 কুৎ্সাকারিগণ 

নিজেরাই ছুই পঙ.ক্তি পরে লিখেছেন, প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায় নিজ বিশিষ্ট বিশ্বাস 
ও আচার পালন করবার সময়ে অন্য সম্প্রদদায়সমুহের মতের বিরুদ্ধাচরণ করে 

থাকেন। সুতরাং স্বভাবত সিদ্ধান্ত করতে হবে যে প্রত্যেক সম্প্রদায় অপর 

ধর্মমতগুলি সম্পর্কে অনম্মানস্থচক ও খওনস্চক যে সকল উক্তি করেন তা হয় 

সত্য না হয় অসত্য। যদি প্রথমটি স্বীকার করতে হয়-_অর্থাৎৎ বলতে হয় 
প্রতোক সম্প্রদায়কৃত অপর সাম্প্রদায়িক মতসমূহের খগ্নগুলি সত্য-_তাহলে 
প্রচলিত সমস্ত ধর্মমতই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। অপর পক্ষে যদি প্রত্যেক 

সম্প্রদায়কৃত খগুডনগুলি মিথ্যা বলে ধরে নেওয়া যায়- তাহলেও একই দিদ্ধাস্তে 

উপনীত হতে হয় যে সকল প্রচলিত ধর্মমতই মিথ্যা। অবশ্য, এই জাতীয় 

৫৯১ 



স্বচ্ছ ও স্ুম্পঈ তর্কপদ্ধতির অস্বীকৃতি ও এইরকম পরস্পর-বিরোধী মতবাদকে 

সত্য বলে স্বীরুতি দান একমাত্র তাদেরই কাছ থেকে প্রত্যাশা! করা যায় 

ধার] বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার অভাব হেতু প্রস্তরীভূত হয়ে গিয়েছেন। তৃতীয়ত 

তারা লিখেছেন £ “আমরা আমাদের ধর্মোপদেশকগণের অন্ুবতি এবং ভবিষ্দ্বক্তা 

ও অবতাবে বিশ্বাস করি; তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী দেবতারা মানুষ ও অন্যান্য 

জন্তর আকৃতি ধারণ করে থাকেন। তনব্রগতভাবে আমাদের চিষ্তার ছুটি দিক 

আছে। তার একটি হল “ওয়াজ দান্, (বা আধ্যাত্মিক ভাবোম্মন্ততার অবস্থা: )। 

স্বতরাং গুরুর আশীর্বাদে আমরা! যখন এই আধ্যাত্মিক ভাবোন্মত্ততার স্তরে 

উপনীত হই, তখন প্রত্যেক ধর্মকেই তার যথাযথ স্থানে সত্য বলে মান্ত করি 

এবং এরূপ করাতে কোনও পরম্পব-বিরোঁধী বস্বর একত্র সম্মিলন হয় না। 

আমাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে একটি বিশিষ্ট ধর্মমতের অনবততি হওয়াতে 

আমর] নিজ সাম্প্রদায়িক মতে বিশ্ব'সবশত (সেই ধর্মমতের দৃষ্টি থেকে ) অন্য 
সব ধর্শকে অস্বীকার করি । কিন্ধ এতে পক্ষপাতিত্ব প্রশ্ন কেমন করে উঠবে ? 

কেনন1, একাধিক পক্ষপাতের বস্তই সেখানে অন্রপন্থিত।” এইখানে তাদের এই 

প্রসঙ্গ সমাপ্ত হয়েছে। 

এই অজ্ঞতার প্রতিমুত্তিগণ,_ধারা পশুবপে ঈশ্বরকে উপাসনা করতেও 
ইতস্তত: করেন না,_ একথাও জানেন না যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিচার- 

বিতর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ আদবণীয় বস্তুর অভাব থাকলে- বাস্তবে যা বর্তমান 

তাই সমাদর লাভ করে থাকে; ধর্ম বা আধ্যাত্মিক ভাবোন্ত্ততার ক্ষেত্রে 

তুলনামূলক সমাদরের প্রশ্ন সেখানে ওঠে না। বিভিন্ন ধর্মমত নিয়ে যেখানে 

উভয়পক্ষের মধ্যে (যুক্তিমূলক ) বিচার সেখানে সাম্প্রদায়িক বা অন্ভৃতি- 
মূলক তর্কের কোনও মুলা নেই। সংক্ষেপে বলতে গেলে কোনও বিশেষ 

ধর্মসম্প্রদায়ভূক্ত লোকেদের ধর্মীয় পক্ষপাত বা কোনও বিশেষ ব্যক্তির 

বাক্তিগত অন্ুভূতিমূলক পক্ষপাতের মূল্য আপেক্ষিক বা আংশিক ভিন্ন 
আর কিছুই নয়। এই জাতীয় আপেক্ষিক দৃষ্টিপ্রহ্তত যুক্তি সাম্প্রদায়িক 

ধর্ম বা ব্যক্তিগত অন্ভূতিতে আস্থাহীন কোনও (যুক্তিবাদী ) বাক্তিকে 

সন্ষ্ট করতে পারে না। ধারা নিজেদের সাম্প্রদায়িক ধর্ম থেকে যুক্তি 

আহরণ করে এ সম্প্রদায়ের বিবোধিগণের নিকট স্বীয় ধর্মমত সমর্থন করতে 

অগ্রসর হন তারা গভীর অজ্ঞতারই পরিচয় দেন। এটাও আশ্চর্যের বিষয় 

৫৯২ 



যে এই অবজ্ঞার পাত্র কটুভাষিগণ তাদের মতবাদের ছুটি দিকের কথ! 
বলেন_ একটি তাদের সাম্প্রদায়িক ধর্মের অন্থজ্ঞাপালন, অপরটি অনুভূতির 
ভাঙ্জা আব্যান্তিন্থ ভাঁবোন্ত্ত অবস্থা । প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ ম্বধর্মের অনুজ্ঞা 

পালনের ক্ষেত্রে, তাঁর! অন্যান্য ধমকে অস্বীকার করেন । কিন্তু এই আচরণের 

দ্বারাই তারা “তৃহফাৎ-এর লেখকের এই সিদ্ধান্তকে অঙ্গীকার কবে 

নিচ্ছেন-ফে এক ধর্মের বক্তবা অপর ধর্মের বিরুদ্ধগামী | দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 
অন্ুভূতিলন্ধ অবস্থায় তাঁর! অন্য সকল ধর্মকে স্বীকার করেন, যদিও এই সিদ্ধান্তের 
দ্বারা তাদের নিজধর্মই খণ্ডিত হয়; তা সত্বেও এই নিন্দুকগণের অলীক 

মতান্ুযায়ী ব্যাপারটি নাকি ঈশ্বরের করুণার বলে সাধিত হয়! স্থতরাং 

সিদ্ধান্ত করতে হয় যে যতক্ষণ এব ঈশ্বরের আশীবাদ না পাচ্ছেন, ততক্ষণ 

স্বধর্মের নির্দেশ পালনের ছারা এরা অপরাপর ধর্মের বিকুদ্ধাচরণ করেন । 

কিন্তু ঈশ্বররুপার সারশ্বরূপ প্রজ্ঞাদৃষ্তি লাভ করে তারা নিজধর্মকেই অস্বীকার 
ও খণ্ডন করতে আরম্ভ করেন, কেননা স্বধর্মের অনুশামনের বিকদ্ধবাদী 

অপর সকল ধর্মকে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ ই হল নিজধর্কে খণ্ডন করা। 

অধিকন্থ এটাও অদ্ভুত মনে হয় যে ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করবার পর স্বধর্মকে 
সতা বলে বিশ্বাস দৃঢ়তর করবার পরিবর্তে তারা নিজধর্মে বিশ্বাস পরিত্যাগ 

করেন ও বিভিন্ন ধর্ষের পরম্পরবিরোধিতাঁকে (দৃষণীয় মনে না করে) 
খগ্ডন করতে অগ্রনর হন না। আশ্চধের বিষয়, যার দ্বারা শিজধর্মের 

অন্ুজ্ঞাপালনে বিরতি জন্মায় ও পরম্পরবিরোধী অন্থান্ত ধর্ষকে সতা বলে 
স্বীকার করতে প্রবৃত্তি হয়, তাকে এব ঈশ্বরের প্রসাদ বলে বর্ণনা করেন। 

অতীব দুঃখের কথা এই নির্বোধ নিন্দুকের দল অন্যান্য ধর্মাপেক্ষা তাদের 

নিজধর্মের প্রতি অধিকতর সমাদর প্রকাশ করতে গিয়ে--তাকেই অধিকতর 

পক্ষপাতের বিষয়বস্তরূপে গর্ভরে দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু তারা এ তত্ব 

জানেন না যে কোনও কিছুই একক ভাবে পক্ষপাতের বস্ত বলে প্রমাণিত 

হতে পারে না” । 

“তুহফাৎ-এর লেখকের তৃতীয় বন্তবা খগুন করবার মানসে তার] যা 

লিখেছেন তা এই : “যদি আমর! প্রথম ছুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে 
সাক্ষাৎ ভাবে গ্রন্থকাবের তৃতীয় আপত্তিটি সম্পর্কে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতে 

অগ্রসর হই তা হলে দেখতে পাব (গ্রন্থকাঁরের বক্রব্য হচ্ছে) বিশ্বের সকল ধর্মের 
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মধ্যেই মিথার অস্তিত্ব রয়েছে এবং এই সাধারণ নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম 

নেই। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে মান্য অসহায় হয়ে পড়ে; কর্তবা ও 

অকর্তব্যের মধো ব্যবধানের প্রশ্ন সম্পূর্ণ বিলুপ্ধ হয়। স্তরাং সেক্ষেত্রে যারা 

গ্রন্থকারের অনুবর্তী তাদের মাতা বা ভগ্নীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন 

করবার স্বাধীনতাও থাকবে ; কেণন] গ্রস্থকারের মতে সকল ধর্সশান্রবিদের 

সিদ্ধান্তই মিথ্যার দ্বারা কলুধষিত-_-এবং এদের নিকট থেকে ছাড়া কর্তব্যা- 

কর্তব্য জানবার উপায় নেই।” এই ভাবে তারা তাদের প্রতিবাদপুস্তিকার 

শেষ পর্যন্ত বক্তব্য বিস্তার করেছেন। প্রকৃত ঈশ্বরোপাসকগণকে এই ভাবে 

ভার] যে ব্যভিচার-অপরাধে অভিযুক্ত করেছেন_তার কারণ তাদের 

ধর্মগ্রন্থেই পাওয়া যাবে। সেখানে দেখা যায় তাদের বহু উচ্চস্তরের দেবতা 

নিজ নিজ কন্ঠাদের সঙ্গে সঙ্গমলিপ্স,; তাঁর মধ্যে একজন দেবতা এক 

নারীকে বিবাহ করেছিলেন যাঁর গর্ভে সমগ্র পথিবীর ( প্রাণিনিচয়ের ) 

উংপত্তি; এবং অন্যান্ দ্েবগণ নিজেরাই ব্যভিচারের দুষ্টান্তস্থল ! তাবা 

একথাও বিশ্বান করেন-তীদের ধর্মের শীর্বস্থানীয় পঞ্চভ্রাতা সকলেই একটি 

মাত্র নারীকে বিবাহ করেছিলেন* । এই জাতীয় লজ্জাজনক ভয়ানক 

আখায়িকামমূহ শুনতে অভ্যস্ত বলেই তারা এতটা কাগজ্ঞানবিবজিত হতে 

পেরেছেন । অন্যথায় বৈজ্ঞানিক বিতর্কে মাতা বা কন্যার সঙ্গে ব্যভিচারের 
প্রসঙ্গ তার! কল্পনাতেও আনতে পারতেন না। মোট কথা, আমি বলতে 

চাই অলীম অজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব হেতু এই অবিশ্বানিগণের 

সঙ্গে পশুঞ্ুলের বিশেষ পার্থক্য নেই। স্থতরাং পশুর ন্যায়ই এরা, যে 

বিচারশক্তি বিধাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান, যা মানুষে স্বভাব-বিকশিত এবং 

লোকযাত্রার প্রয়োজনীয় সংযম ও ব্যবস্থাপনার সাফলাপূর্ণ স্ত্র ও সদদৎ 
নিয়ম-অনিয়ম বিচারের মাধ্যম,._তা বাবহার করেন না। তারা তাদের 

সমগোত্রীয় ভ্রান্ত বিশ্বাসিগণের ন্যায় সেই বুদ্ধিবিবেচনাকেই দূরে রেখেছেন 
যা সর্বক্ষেত্রে অভ্রান্ত পথ-নির্দেশক এবং যা পশু হতে মানুষের শ্রেষ্ঠতার 

সচক | ছুঃখের বিষয়, এই নীচ ও অজ্ঞ বাক্তিগণ এটুকুও জানে না যে 

বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্গত কোনও বিশেষ ব্যাপারে বৈধাবৈধসমস্তা বিভিন্ন 

মতাবলম্বী ধর্মশান্ত্রবিদগণের ধারণা ও মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর 

ফলেই দেখা যায় এক ধর্মে কোনও কোনও পশুর মাংসের (আহার্ধরপে ) 
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ব্যবহার প্রশস্ত ; আবার অন্য ধর্মে তা নিষিদ্ধ। তেমনই, এক ধর্মে বিশেষ 

আত্মীয়তার সীমানার মধ্যে বিবাহবিধি প্রচলিত, অপর ধর্মে তা নিষিদ্ধ। 
এগুশি বিভিন্ন ধর্মের শান্্বিদ্গণের চিস্তা ও মতবাদের বৈচিত্রাই 

প্রমাণ করছে। তারা কি এটা বোঝেন, যে সহোঁদরা ভিন্ন অন্য 

ভগ্রীপম্পককীয়াগণের সঙ্গে বিবাহ ইসলামধর্ষে স্বীকৃত কিন্তু ব্রাঙ্মণ্য 
(হিন্দু) ধর্মে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ? ব্রাহ্মণ ( হিন্দু )গণ উক্ত ভত্বীসম্পককয়াগণকে 
সহোদর] ভগ্রীর হ্যায়ই জ্ঞান করেন। মৃশার ধর্মে তগ্নীকন্যার সঙ্গে বিবাহ 
অন্থমোদিত কিন্তু ইসলাম ও হিন্দুধর্মে তা নিষিদ্ধ। শেষোক্ত ধর্মদ্বয়ে 
তগ্রীকন্তাকে নিজ কন্তার তুলা জ্ঞান করবার বীতি আছে। যদি কোনও 

ব্যক্তি এই সব পরম্পরবিরোধী বিধিসমূহকে বিধাতার স্থষ্টি বলে মনে করেন__ 

তবে তা তিনি করতে পারেন। বুদ্ধিমান ও প্রাজ্ঞ বাক্তিগণের নিকট অবশ্ঠ 

অবিদ্িত নেই যে, পান, ভোজন, বিবাহ, প্রভৃতি ক্রিয়া যদি এমনভাবে নির্বাহ 
করা যায় যার ফলে কোনও এক শ্রেণীর সামাজিক সংহতি বিপর্যস্ত হয়, তাহলে 

সেগুলিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার প্রয়োজন ঘটে ; এবং সেক্ষেত্রে এ 
শ্রেণীভুক্ত সকলেরই সেই নিষেধ মেনে চলবার প্রয়োজন থাকে । (ঈশ্বর ন! 

করুন ! ) যিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে প্রকৃত নিয়ন্তা ও নিজের প্রতিটি 

কাজকে তাঁর সদাজাগরিত দৃষ্টির অধীন বলে মনে করেন_তিনি কেমন করে 
সংসারে বিপর্যয়স্থষ্টিকারী কোনও কাজ করতে পাবেন? “তুহ.ফাৎ-এর 
শ্রদ্ধেয় গ্রস্থকার বহুবৎসর যাবৎ প্রবঞ্চনা, অন্ধ কুসংস্কার, নাস্তিকতা প্রভৃতি 

পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত আছেন ।১* এই অবস্থায় তার বিরুদ্ধে আনীত 

এ একই অপরাঁধসমূহের অভিযোগের মাত্র একটি বাখাই হতে পারে 

প্রতিবাদকাঁরী বিরোধী দল নিবৌধ ও অহেতুক বিছেষে অন্ধ। সামান্য বিবেচনা 

করলেই দেখা যাবে প্রবঞ্চনা, শাঠা, ভগ্তামী, ব্যভিচার প্রতৃতির অভিযোগ 

তাদেরই সম্পর্কে সতা হতে পারে ধারা অলৌকিক ক্রিয়াকারিত্বের দাবী রাখেন 

ও নিজেদের ঈশ্বরতুল্য বলে প্রচার করে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতে চান। 
( “তুহ ফাৎ্-এর লেখকের ন্যায়) যিনি নিজেকে বিধাতার স্থষ্টিমধাকার দীনতম 
ব্যক্তি জ্ঞান কবেন তার সম্পর্কে এ অভিযোগ খাঁটে না। ধর্মবিজ্ঞানের 

প্রকৃত তথ্যনিরপণের উদ্দেশ্তে তিনি (তুহফাৎ্-এর লেখক ) জনসাধারণকে 

বিচারশক্তি প্রয়োগ করতে অনুরোধ করে থাকেন এবং যুকিনির্ভর তথ্যাদিপূর্ণ 
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গ্রন্থসমূহ পাঠ করতে বলেন। অন্যান্ত অসংখ্য প্রশ্নের যথা অলৌকিক ক্রিয়াদি, 

শ্র্টার মধ্যে স্ষ্টিব বিলয়, এক অদ্ধিতীয় পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুর উপাসনার 

অস্বীকৃতি প্রভৃতির উত্তর... অসম্পূর্ণ )। 

টীকা ঃ 

১. ধর্মবিষয়ক বিতর্কে এই ধরণের উগ্র, কটু ও অশালীন ভাষা ব্যরহার 

রামমোহনের স্বভাবসিদ্ধ নয়, ভূমিকাতে একথা উল্লেখ করেছি । কেখক 

খিনিই হোন-_জবথুষ্টীয়গণের উপর যে সকল মত ও বিশ্বাস তিনি আল্জোপ 

করেছেন-_জরথুষ্রীয় ধর্মের উচ্চ তত্বের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই ৷ লেখকের 

জরথুষ্ট্রায় ধর্মসম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল বলে মনে হয়না। প্রতিপক্ষ ও তার 

ধর্মমত সম্পর্কে এই জাতীয় অসংযত কটুভাষণের দৃষ্টান্ত পুস্তিকাটিতে আদ্যোপান্ত 
ছড়িয়ে আছে। জবহুষ্্রায় পক্ষের রচনাঁটি আমাদের সামনে নেই- কিন্তু 

আলোচ্য পুস্তিকায় তার থেকে যে সব উদ্ধৃতি আছে--৩] যদি মূলান্ুগ হয়ে 

থাকে তবে বুঝতে হবে সেপক্ষও ব্যক্তিগতভাবে 'তুহফাৎ-এর লেখককে 

এবং তাঁর মতবাদকে যথেষ্ট উগ্র ও অশালীন ভাষায় ও ভঙ্গীতে আক্রমণ 

করেছিলেন। এটাই সম্ভবতঃ '“জবাব্-ই-তুহ.ফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন-এব 

লেখকের এতট। উত্তেজনার কারণ। 

২. রামমোহন স্বয়ং লেখক হলে নিজনাম সম্পর্কে এই জাতীয় আশীর্চন 

উচ্চারণ তার পক্ষে স্বাভাবিক হত না। ভূমিকায় আলোচনা! দ্রষ্টব্য । 
৩. এর থেকে পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে প্রতিপক্ষীয় কটুকাটব্যপূর্ণ 

সমালোচনাটি বামমোহন দেখেও তাচ্ছিল্যসহকারে উপেক্ষা করেছিলেন-__- 

সম্ভবত এ আবুবী প্রবাদটি উচ্চারণ করে যার অর্থ “অযোগ্যের নিকট উচ্চ 
প্রত্যযশ! নিরর্থক |” ভূমিকা দ্রষ্টব্য | 

৪. লেখক নিজেকে রামমোহন হতে ব্বতন্ত্র বলে উল্লেখ করেছেন- একথা 

বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । ভূমিকায় আলোচনা ভরষ্টব্য | 

৫. এখানে ম্পষ্টত 'তুহফা-এব আব্বী ভূমিকাতে রামমোহন 
কৃত এই উক্তির উল্লেখ করা হয়েছে; এ] 0৪8৮6116011) 006 

16777090656 70816 01 0065 0110 ]1) 01811)5 25 9/6]] 5 11) 
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৬. প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক ধর্মগুলি সম্পর্কে রামমোহন 'তুহ.ফাৎ'-এব 
ভূমিকায় যা বলেছিলেন এবং যে উক্তিকে এখানে লক্ষ্য কৰা হয়েছে তা এই : 
“50006 0£ 01)656€ 560681198175 216 158.0% [0 00916006015 ০16505 

0: 0011515 0৬11)5 00 ৪ 015861661006176 100 00610, 06116116 
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৭. প্রচলিত শ্রীরীয় ধর্মবিশ্বাস, যাতে “পিতারূপী ঈশ্বর” 'পুত্ররূপী ঈশ্বর” ও 

“পবিত্রাত্মা' এই তিনটি তত্ব স্বীকৃত। 
৮. অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব সর্বদা তুলনাভিত্তিক। একাধিক পক্ষের অস্তিত্বের 

উপর তার অস্তিত্ব নির্ভরশীল। 
৯. জরুস্্ীয় পুরাণের কিছু কাহিনীর সঙ্গে লেখকের অত্যন্ত অম্পষ্ট ও 

বিচ্ছিন্ন পরিচয় ছিল বলে মনে হয়। যে দেবতা! () ও নারীর সঙ্গমে মনুষ্বকুলের 
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উৎপত্তি তারা কি জরৎুস্থীয় পুরাণে বণিত অনথর মাজদ] ( ওহ রমাজ.দ্) স্ষ্ট 

গয়োমর্ত (আদি পুরুষ ) ও আদি গণিকা (00221 চ2916)? অথবা 

গ্পোমর্তের রসে তার জননী পৃথিবীর গর্ভজাত মাঁনব-মাঁনবী মহ্তে ও মস্তানে ? 

অন্ত উল্লেখগুলির ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট নয়! লেখকের কটু ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভাষা 

লক্ষণীয় । রামমোহন স্বয়ং লেখক হলে তার পক্ষে এমন ভাষা ব্যাবহার করা 

স্বাভাবিক হত ন!। 

১০. এখানেও দেখা ঘাবে আলোচা পুন্তিকার লেখক নিজের থেকে 

রামমৌহনকে পৃথক বলে উল্লেখ করেছেন । ভূমিকায় আলোচনা ব্য । 
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ভারতবধের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা প্রসঙ্গে প্রসন্নকুমার ঠাকুর 

প্রথম অধ্যায়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা দেখেছি ব্রিটিশ শাসনকে ভারতবধের 

পক্ষে সাময়িকভাবে মঙ্গলজনক মনে করলেও পরাধীনতার বেদন1 রামমোহন 

অনুভব করতেন এবং ভবিষ্যতে কোনও সময়ে ভারতবর্ষ ইংরেজকবলমুক্ত 
ভয়ে স্বাধীন হবে এ কল্পনাও তার ছিল ( পৃঃ ১৬-১৯)। তার দৃষ্টিতে মধাযুগ 

থেকে আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ হবার জন্যই পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শ ভারতবর্ষের 
প্রয়োজন ছিল এবং এই যোগাযোগের মাধ্যম বলেই ব্রিটিশ শাসনকে এর সৰ 

দোঁধক্রটি সত্তেও সাময়িকভাবে তার বাঞ্চনীয় মনে হয়েছিল। এক্ষেত্রে 

রামযোহনের চিন্তা তার গোঠির মধ্যে ধাকে সর্বাধিক প্রভাবিত করে তিনি 

গ্রসন্নকুমীর ঠাকুর | গ্রসন্ককুূমার ইংরেজি সাঞ্চাহিক 56০72) পত্রিকার 

সম্পাদক ছিলেন এবং ১৮৩৪ ও ১৮৩৫ সালের [২৫০:176[-এর পষ্ঠায় তিনি 

রামমোহনের প্রতিধ্বনি করে একাধিকবার বলেছেন__-ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ 

লক্ষা হল স্বাধীনতা বা [7061800671০ | বামমোহনের মতই তিনি মনে 

করেছেন-__-এই স্বাধীনতা! বিদ্রোহ বা রক্তক্ষয়কাঁরী সংগ্রামের পথে আসবে না; 

যখন ভারতবাসী স্বয়ং উত্তর এবং পশ্চিম সীমান্তের সম্ভাব্য বিদেশী আক্রমণ 

প্রতিরোধ করবার শক্তি এবং অভান্তরীণ শাপ্তিও শৃহ্খল। বজায় রাখবার যোগ্যতা 

অর্জশ করবে তখনই তাব। স্বাধীনতা লাভ করবে। এই যোগ্যতা অঞ্জনের 

জন্য ব্রিটিশ শালনাধীনে প্রবর্তিত উদার আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষাই সর্বাধিক 
উপযোগী এবং সেই কারণে ভারতবর্ষে কিছুকাল ব্রিটিশ শাসনের গুয়োজনীয়তা 

আছে। ভবিষ্যতে উপযুক্ত সময়ে ভারতব্ধ যখন স্বাধীনতা দাবী করবে, 

ইংলগু তাতে আপত্তি করবে না কেন না স্বাধীন ভারতবধে ইংরেজের বাণিজ্যিক 

স্বার্থ ক্ষুপ্ন হবে না, বরং সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষিত হবে। [২০17067-এর যে 

সংখ্যাগুলিতে এই সব রচন1 প্রকাশিত হয়েছিল-_সেগুলি দুশ্াপা। এর 

গ্রতিদছন্্বী বিরুদ্ধবাদী পত্রিকাগুলি এই মতের কঠোর সমালোচক ছিল, তারা 

এর মধ্য স্পষ্ট ভাঁবেই বরাজদ্রোহের লক্ষণ দেখতে পেয়েছিল । বিরুদ্ধবাদীদের 

মধো অন্যতম প্রধান ছিল 081০005 0০0116। এর স্তস্ভে প্রকাশিত 

সমালোচনার উত্তরে আত্মপক্ষ সমর্থনে [২6০70206]1-এ যা বলা হয়েছিল 
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মৌঁভাগ্যবশত ১ ডিসেম্বর ১৮৩৫ সংখ্যা 08150058 001161-এ তা সম্পূর্ণ 

মুদ্রিত হয়েছে। এর থেকে প্রসন্নকুমারের যুক্তি ও নিগ্ধান্তসমূহ পরিফার জানা 

যায়। তা ছাড়৷ কষ্চমোহন বন্দ্যোপাধায় সম্পার্দিত ১0715 পত্রিকার 

পৃষ্ঠাতেও এ সম্পর্কে পক্রাকারে যথেষ্ট বাদান্চবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। 
[0001767-ও  [€19770€7-কেই তাব প্রবল প্রতিপক্ষ গণ্য করত। বস্তত 

[২6£০712067-এবর এই স্বাধীনতা-প্রসঙ্গ বিগত শতকের তৃতীয় দশকে 

শিক্ষিত মহলে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। কোন কোন মহলে 
[২০০:00€[-কে যে তখন স্বাধীনতাপন্থী পত্রিক1 বলে মনে করা হত তার অন্য 

নিদর্শনও আছে। আলেক্জাগ্ডার ডাফ এই পত্রিকা সম্পর্কে বলেছেন : 
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এখানে 081500080০9 116]7-এ উদ্ধত [২৪০1)€[-এর বক্তব্য এবং 

70157 পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক পত্রালাপ সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হল। 
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করেছেন শ্রীমণালকাস্তি চন্দ; *শ্রীচন্দের মধ্যস্থতায় এবং শ্রীমতী অনীত৷ 
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ইংলগ্ডে রামমোহনের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের 

বিবরণ 

প্রথম অধায়ে এই অপ্রকাশিত সমসাময়িক বিবরণটি প্রসঙ্গত উল্লিখিত 

হয়েছে (পৃঃ ২৫-_-২৬)। লগ্ডনের ইত্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগার থেকে আমি এটি সংগ্রহ 
করেছি । ১৯৭২ সালে যখন এটি আমার হাতে আসে তখন গ্রতিলিপির উপর 

কতৃপক্ষ পেন্সিলে লিখে দিয়েছিলেন ০ 70], 2155. 0010061 56৮, 

৬৬11] 706 90056555101160 18161" 1 লেখক নিজের নাম উহা রেখেছেন তবে 

উপসংহারে রচনার তারিখটি উল্লেখ করেছেন__-১৯ মার্চ ১৮৩২। লগ্ডনে কোনও 

এক মহিলার গৃহে অনুষ্ঠিত সান্ধা সম্মিলনীতে তার সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় 

হয়েছিল এবং অনতিপরে তিনি এই নাক্ষাৎকারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে 
রেখেছিলেন । রিফর্ম্ বিল, উপবাসের উপকারিতা, শ্রীষ্টধর্মের আদিপাপতত্ব, 

রাজতন্ত্র, সংগীত প্রভৃতি সানা বিষয়ে তাঁদের আলাপ হয়। আলোচনা-প্রসঙ্গে 

রামমোহন রাজতন্ত্রের প্রতি যে তীব্র বিবাগ প্রকাশ করেছিলেন তা লক্ষণীয় । 

জীবনের শেষ পর্বে তিনি যে প্রজাতন্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাপী হয়েছিলেন এখানে তার 
একটি অতিরিক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। সমগ্র বিবরণটি এখানে মুদ্রিত হল। 

পাওুলিপির পৃষ্ঠা সংখ্যা চার; আকার ৯৮41 
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“দেবীপুরাণ' ১০৭,১৬২ 

“দেবীভাগবত' ১৫৭ 

দেবেজ্্রনাথ ঠাকুর ৭১৩৬১৮১,৮৩১১৩৬) 

১৯১,১৯২) ২০৭) ২৭৭, ২৮০) ২৮১, 
২৮৮, ২৮৯, ৩১২, ৩৭৭, ৪৩২,৪৩৬, 

৪৩৮১৪৫০) ৪৫২১ ৪৫৩) ৪৭৮, ৪৭১৯, 

৪৮০১৪৮১১৪৮৩,৪৮৪,৪৮৫ 

দ্য: লেমবের ৫৯ 

ছ্য পেরে, আক্যতিল্ ২৪৮,২৫৯ 

দ্রবময়ী দেবী ১৮৯,১৯০ 

'দ্রব্যান্থযোগ” ৪৬ 

দ্বারকানাথ ঠাঁকুর ২১,২৫৫,২৫৬,২৫৮, 

২৫৯, ২৮৬, ২৮৮০ ২৮৯১ ৪৩৪, ৪৩৬, 

৪৫২,৪৭৫ ৪৭৬,৪ ৭৭,৪৭৮ 

ছ্বিজদাস দত্ত ২৭৮ 

ছৈতাদ্বৈতক্রম ১৩৪,৩৭২ 

ধর্মতল1 একাডেমী ৪১৮ 

ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র ৯৭ 
ধর্মশান্ত্র ১২৭,১২৮ 

ধর্মসংস্কার-আন্দোলন (রিফর্মেশন) ৩৮৫ 

৬৩৩ 



ধর্মমংহিতা ৩৬২ 

ধর্মসভা ৩৪ ৫১৩৪৬ 

ধর্মমভাগোঠী ২৭১ 

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯, ৩১৬ 
৪৪১ 

নটিংহাম বিশ্ববিদ্ভালয় ৩৪৫ 

নবদ্বীপ ৯৭, ৯৮ 

নববিধান ২৭৮ 

নব্যবঙ্গগোঠী ৩১১ ৪৬৭ 

নব্যহিন্দু-আন্দোলন ২৭৫ 

'নরসিংহপুরাঁণ ১৫৭, ১৬২ 

নানক ৫৩, ৪৪৫ 

নানকপস্থী ৩৭৮, ৩৮২ 

নারদ ৩৩৫ 

'নারদীয় পুরাণ' ১৫৭, ১৬২ 
নিউ ইয়র্ক পাবলিক্ লাইব্রেরী ৩৮৮ 
নিউকোম ২৩৪ 

নিউটন, সার আইজাক্ ১৫, ৭৯, ৮০ 
৩৫২) ৩৫৪ 

নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞান ৩৫২ 
“নিউ টেস্টামেন্ট? ২৩৩, ২৩৫ 

“নিবন্ধ? ৩৬২ 

নিবেদিতা ২৭৪ 

নিম্বার্ক ১১৩) ১১৪) ১১৯, ১২২, ১২৩, 

১৫৬ 

'নিরুত্তরতন্ত্র' ১৮১ 

নিগুণ উপাসন1 ১১০ 

'নির্য়সিন্ধু' ২৬১ 
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৬৩৪ 

ননির্বাণতন্ত্র ১৮১ 

নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ ১১০ 

নেপোলিয়নের সংহিতা ৩৬১ 

“নেশন? ২, ৩ 

নৈয়ায়িকগণ ৬৪, ৭১ 

নৈসর্গিক ধর্ম ৬১ 
নায় (দর্শন ) ৬৫, ৭২১ ৭৫, ৯১৭ 7৫, 

৯৬১ ৯৮, ৯৯, ১৭০১ ৪৩৭ | 

্ায়প্রস্থান ২৬৬ । 
ন্যায় বৈশেষিক ৬৭ 

ন্যাশনালিজম্ ২ 
'হ্যাশনালিটি' ৩ 

পঙক্ভিবিচার ৬৮ 

পঞ্চদশী” ৯৭ 

পঞঝ্চপার্দিকা? ৯৭ 

পঞ্চপাদিকাবিবরণ* ৯৭ 

পঞ্চ-ম'কার সাধন ১৮০ 

পঞ্চায়েত-জুবীপ্রথা ৩৬৫ 

পঞ্চোপালনা ১৫৭ 

পত্রালাপ-সমিতি” ৪৭৪ 

পথিয়ে, ম ২৪৮ 

'পথাপ্রদান' ১৮২ 

পদ্মপাদাচা ৯৭ 
পদ্মপুরাণ, ১৫৭,১৬২,২৪২ 

পয়েগ্ডার, জন ৩৪৭ 

পরমানন্দ সেন ( কবিকর্ণপুর ) ১৭৩ 

পরম্পরাগত শিক্ষা ৬৭ 

পরলোকচচ্চা ৪৫৩ 



পরাবিদ্যা ১০৯ 

'পরিমল” ৯৭ 

পল ( সম্ভ ) ৭৭ 

পশ্বাচার ১৭৭,১৮২ 

পাঁওলিনো, ফ্রা ২১১ 

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২ 
পাঞ্চরাত্র ( দর্শন ) ২৬৭ 

পাঞ্চরাত্রশান্ত্র ১২৩,১৫৯ 

পাটনা ১০১ 

পাতঞ্ল ( যোগ ) ৯৬ 

পাপতত্ব ৩৫৫ 

পাপবোধ ২৭৮ 

পারস্য ২৭ 

পার্ক হাস্ট? জন ২৩২ 

পাজিটার, এফ, ই, ২৪৫ 

পার্থেনন? ৪২*,৪৩১,৪৪৯ 

পাশুপত ( দর্শন ) ২৬৭ 

পাস্তপত ( সম্প্রদায় ) ১৫৩ 
'পাষগুপীড়ন” ১*০ 

পিয়াস, ৩১১ 

পুরশ্চরণ ১৯০ 

পুরাণ ১০,১০৭১১১১,১২৩,১২৪ 

পুবাণ-তন্ত্র ৭০১৮০ 

গপুরাণতত্ত্রপ্রামাণা ১১২ 

'পুরুষোত্বমপুরাণ' ১৫৭ 

পুণিয়া ৯৯ 

পেইন, টমাস (টম) ১৫,৫৯,৩৬৪৯ 

'পোয়েম্স' ৪২১ 

পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ১৫৮ 

প্যারীচাদ মিত্র ১৪, ৪১৭, ৪১৮ ৪১৯, 

৪২২, ৪৫১১ ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৫) ৪৭৪, 

৪৮১১৪৮৩ 

প্রজাতন্ত্র ৩৬৭)৩৬৮ 

প্রটেস্টাণ্ট গ্রীষ্টধর্ম ১৮৫১২৭৮১৩২১ 

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ২৭৮ 
প্রতিমাপূজা ১৫৮ 

প্রত্যক্ষ ১১৩,১১৪ 

প্রত্যারদেশ ৬৮৭৮ 

প্রত্যাদেশবাদ ৫৪, ৭০১৭৩১৭৪১৭৫) ৭৮ 

'প্রথমান্থযোগ” ৪৬ 

প্রপেত্তিমুন ৪৭১ 

গ্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় ২৮৩ 

প্রসন্নকুমার ঘোষ ২৮৮ 

প্রসন্নকূমার ঠাকুর ১৭, ১৯, ২১, ২৫৫) 

২৫৬,২৫৮, ২৫৯, ২৮৫) ৪৩৩, ৪৩৪, 

৪৬২,৪৬৬১৪ ৭৫,৪ ৭৬১৪ ৭৭,৪৮৪ 

্রস্থানত্রয়, ৮৯ 

প্রার্থনাপত্র” ১১১ ৩৪, ১০৪, ১৩২,৩৭৫, 
৩৭৮ 

প্রিচার্ড, ২৩৩ 

প্রি্যক্স, ২৩৪ 
প্রিভি কাউনসিল ৩৭,২৮৪১৩৪৪,৩৪৭, 

৪৪৭ 

প্রীস্ট লে, যোসেফ ৩৮৩৮১ 
প্রেরণাবাদ ৭১,৭৩ 

'প্রেসিডেন্দী কলেজ পত্রিকা ৪৬৫ 
প্রান্কেট্, জোসেফ মেরী ৩১১ 

প্লেটো ৫৬১ 

৬৩৫ 



“ফকীর অব. জাংগীরা” ৪২১ 

“ফতোয়া-ই-আলম্গিবি ৩৬২ 
ফরালী বিপ্লব ১৫১ ২০) ২৬,৩২৩,৩৬৭, 

৩৬৮,৩৬৯,৩৮৫১৩৮৭ 

ফর্বস, ডান্কাঁন ২৫৯ 

ফিঞ্চ, জন ৩৯৩,৩৯৪ 

ফোরুউইলিয়ম কলেজ 
১১৬, ২১৭) ২২,২২১, ২২৮,২২৯, 

২৫৩-৫৪ 

ফ্রাঙ্ক, অথমার ২৪৭ 

ফ্রীভলাগ্ডের, ডেভিড ৩৩৪ 
ফ্রেজার, জেমস ৩৮০ 

'ফ্রেণ্ড অফ. ইত্ডিয়া' ২৮৮,৪৫৫ 

১১৭, ২১৫, 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২.৩,৮৩, ১১৮, 
১৫৪.১৬৬.১৭৩,১৭৫,৩১২,৪৮৫ 

“বঙ্গাল গেজেটি” ৩৪৩ 

“'বজ্ন্থচী” ১০১৫ 

“বিড় ইংরেজ” ৩১ 

বনোয়ারীগোবিন্দ রায় ২৫৬ 

বিরাহপুরাণ' ১৬২ 

বর্ধমান মহাবীর, ৪৬,৪৮ 

বলদেব বিদ্যাভৃষণ ১১৮, ১২০. ১২১) 

১২২, ১২৩, ১৫৬১ ১৬০, ১৬১, ১৬৮) 

১৭১,১৭৩, ২৬৬ 

বল্পভ ১২৩ 

বশীকরণ ১৮৪ 

বসস্তকুমারী, রাণী ৪৫৪ 

বহুবিবাহ ৩৩৬ 

৬৩৬ 

বাইবেল" 
৮০১৮২ 

বাইবেল-গবেষণা 
বাওরিংং জন ২৮১, ৩৫৮ 

বাচম্পতি মিশ্র ৯৭ 

বাটলার, বিশপ ৩৫৬ 

'বাতৃলতন্ত্' 

বামাচার ূ 

“বায়বীয় সংহিতা” (শিবপুরাঁণ ) ১২৪, 
৬১৬১ 

বায়রণীয় রোম্যান্টিক উচগ্ছাল ৪৩৭ 

৬৬; ৬৭১৬৯, ৭০,৭১,৭ ৭. ৭৮ 

৭৭১ ৭৯, ৮১ 

১৬১ 

১৭৮, ১৮২ 

“বাযুপুরাণ' ৪, ১৫৭, ২৪২, 

বাকলে ২৭৪ 

বার্ণেট ২৩৪ 

বালী ৯৮ 
বাশবেড়িয়া ৯৭, ৯৮ 

বিজ্ঞানভিক্ষু ১২৩, ১৫৬ 

বিজ্ঞানেশ্বর ২৩৯, ২৬৯, ৩৩৮ 

“বিদ্যাদর্শন? ২৮৮, ২৯৬ 

বিছ্যারণ্য ৯৭, ১৩৪, ১৮, ১৮৫ 

বিদ্যামাগর (“ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর* 

দ্রষ্টব্য |) 

বিধবাবিবাহ 

বিধবাবিবাহপ্রচলন-আন্দোলন ৪৭১ 
বিপিনচন্দ্র পাল ৩৪, ৩১৬, ৪৮৫ 

“বিবিরণপ্রমেয়সংগ্রহ' ৯৭ 

“বিবাদভঙ্গার্ণব? 

“বিবাদার্ণবসেতু” ২১৪, ৩৬২ 

বিবেকানন্দ £, 
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২৩৯, ৩৮২ 

৭) ৮৩) ১২৯১ ১৩৬ 



২৭৪, ২৭৫) ২৭৬, ৩১২) ৪৮৫ 

বিশ্বনাথ মতিলাল 

'বিষুপুরাথ”। ৩, 

১৬৩, ১৬৪১ ২৪২, ২৬০ 

'বিষুধর্মোততরপুরাণ' 
'বিফুস্ৃতি 

বীজগণিত, 

“বীরাগম' 

বীরাচার 

বুদ্ধ 

বুদ্ধঘোষ 

বুদ্রপরম্পরা ৫২ 

বুদ্ধবচন 
বুক হাট, ২০৯ 

বুর্জোয়াশ্রেণী ২০.২১ 

বুক, উঝ্যান ২৪৬ 

বৃন্দাবনলীলা ১৭৩ 

'বৃহদারণাকোপনিষত(দ্) ১২৩,৪৫২ 

. হিহদারণ্যকোপনিষদ্ভাস্” 

“বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্ববাতিক” ৯৭ 

বৃহস্পতি ৪৭, ৩৩৫ 

বৃহস্পতিবচন ৪৭, ৭২ 

বেইলি জন ২২০, ২২২ 

বেকন, ফ্রান্সিস 
৪৩৭ 

“বেঙ্গল অবিচুয়ারী” ৪২৪ 

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটি ৪৪৯, 
৪৭৭) ৪8৭৮ 

“বেল ম্পেকে্টর' ২৮৮, ২৯০১ 8৪৫ 
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১৩৪, ১৫৭১ 

১৫৭) ১৬৭ 

২৬১, ৩০৫ 

২৬৭ 

১৬১ 

১৭৮ 

৪৬, ৪৮) ১২৮১ ৪৪৫ 

৪৬, ৪৭ 

৪৬, ৪৭ 

১১৬ 

১৫১ ৫৯১ ৪২৭৪ ৪৩৫) 

১৬২, 

“বেঙ্গল হরকর1 ২৮৮ 

“বেঙ্গল হেরাল্ড ২১, ৩২৩, ৩২৪ 

বেটিংক, লর্ড উইলিয়ম ২৫৭, ২৮৬) 

৩৪৩, ৩৪৪) ৩৪, ৪৬৩ 

“বেদ? ৭০, ৮২, ৯০) ৯৬) ১৯৭) ১০৮ 

বেদমন্ত্রপাঠ ৩৭৭ 

বেদান্ত (দর্শন ) 
৯৩, ৯৪১ ৪৬, ৯৮, ৯৯৭ ১৫৬, ২৬৫, 

৭২) ৮৮) ৯০১ ৯১১ 

২৬৭ ২৭০৪ ৩৪৮১ ৪৩৭ 

“বেদাস্তগ্রন্থ' 

১১৬, ১২১) ২৫৯) ২৭৩) ৩২৯) ৩৭৩ 

৯৩) ৯৫ ৯৯১ ১৬২, 

৩০৩ 

“বেদান্তচন্দ্রিকা' ৯৯, ১০১১ ২৭২, 

২৭৪ 

“বেদাস্তপরিভাষা ৯৭ 
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রবিনসন ৩১১ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯৫,১০০,৩১২,৩ ১৬, 

৩১৯,৩৮২,৪৮৫ 

বমানাথ ঠাকুর ২৮৬,৪৮৯ 

রমাপ্রপাদ রায় ৪৮০ 

রমেশচজ্জ মজুমদার ৪৫৯,৪৬৩ 

রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি ২৪০,২৪১, 
২৪২, ২৪৬, ২৪৭১ ২৫৩) ২৫৪১ ২৫৯, 

৪৭০৪৪৭১ 

বনময় দণ্ত ২৫৬,২৮৬ 

রসিককুষ্ণ মল্লিক 
৪৪৩১ ৪৪৪) ৪৬০, ৪৬৪, ৪৬৬, ৪৬৭, 

১৪১৪ ১৭১৪৪১১৪৪২, 

৪৬৮,৪৬৯,৪ ৭৫)৪৮৩ 

রাইয়তওয়ারি বন্দোবস্ত ৩০ 

৬৪১ 



রাখালদাস হালদার ৪৫ ১৪৮০ 

রাজকৃষ্ণ সিংহ ২১,২৫৬,২৮৬ 

রাজতন্ত্র ২৬ 

'রাজতরঙ্গিণী' ২৪২,২৭০ 

রাজনারায়ণ বস্থ ১৪,১০৩,২৭৭১২৮৮, 

৩১২,৪ ৩৫১৪৫ ৪১৪৫৬,৪৫ ৭,৪৮০ 

রাজশাহী ৯৮ 

বাজশেখর ৪ 

বাজেন্দ্রলাঁল মিত্র ৪৮০ 
বাতিক? ২৬৭ 

বাধাকান্ত দেব ২৫৬, ২৫৭, ২৬৩, ২৭১, 

২৮৪, ২৮৬, ৩৪৫) ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৮, 

৪৬৯১,৪৭০১৪৭১১৪৭২,৪৭৩,৪৭৪ 

বাধাকৃষ্ণণ ১২৩ 

রাধাদামোদর ১২৩, ১৬০) ১৬১১ ১৬৮) 

১৭১ 

রাধানাথ শিকদার ১৪,৪১৮,৪৫৮,৪৫৯, 
৪৬২১৪৮৩ 

রাধাপ্রসাদ রায় ১৮১,৪৬৩, 

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৬.৪৬৫ 

বাধামোহন বিগ্ভাবাচম্পতি ২৩৯ 

বাফেলিউম ২৩৪ 

রামকমল সেন 
২৬২) ২৭১, ২৮৬) ৩৪৫, ৪৬৫) ৪৭১, 

২৫৫,২৫৬১২৫৭১২৫৮, 

৪৭২১৪৮৪ 

রামগোপাল ঘোষ ১৪১৪১৮১5৩৫১৪৪১, 

৪৫৫,৪৫৬) ৪৫৭, ৪৬৭১ ৪৭৪) ৪৮১, 

৪৮৩ 

রামগোপাল মল্লিক, ৩৪৫ 

৬৪২ 

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১২১,৯৯,২৫ ৭,৩৭৭, 

৪ ৩৬,৪৪৭১৪৬৫,৪৮০১৪৮৫ 

রামচন্দ্র মিত্র ৪৮১ 

রামচন্দ্র মৌলিক ৩৪১ 
বামতন্থ লাহিড়ী ১৪,৪১৮,৪৪১,৪৫৩, 

৪ ৭৪১৪৮১,৪৮৫ 

রামপুর বোয়ালিয়া ৪৮১-৮২ 
| 

পামমোহুন ব্বাষ়ঃখ জন্মের 

দেশকালগত পরিবেশ দেশ- 
পরিক্রমা *-৯) ভারত-সংস্কৃতি-পরি- 
ক্রুমা ৯-১১ 3 ভারত-সংস্কৃতি ও জাতীয় 
জীবনচর্ধার প্রতি শ্রদ্ধা ও মমত্ববোঁধ 
১১-১৫, ২১০, ২২৬-২৭, ৩১২-১৩, 
৪৩৭-৩৯ ; ইসলাম ও পাশ্চাত্য-চিন্তারি 
প্রতি গ্রহণশীল মনোভাব ১৫-১৬, ৫৫- 
৫৭১ ৩৩২-৩৪, ৩৫৪7 ব্রিটিশ শাসনের 

প্রতি মনোভাব ও ভারতের ভবিস্তৎ 
স্বাধীনতার কল্পনা ১৬-১৯ ; নৃতন 

শ্রেণীচেতনা ১৯-২৩, ৩২২-২৮; প্রজা- 
তন্ত্রে বিশ্বাম ২৪-২৬, ৩৬৭, ৩৬৮-৭০ ) 

হিন্দু-মুসলমান মিলিত জাতি গঠনের 
স্বপ্ন ২৬-৩*) কৃষক-সম্প্রদায়ের ভবিষ্তুৎ 
৩০-৩১ ; ব্রহ্মসভার মাধ্যমে সর্বজনীন 

আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে জাতীয় সংহতি- 
সাধনের স্বপ্ন ৩৬-৩৭ 3 শান্ত্রবিশ্বা ও 
যুক্তিশীলতার সামগ্ুস্য ৪৮, ৬৩-৭৫, 

১০৬-০৮১৩৭৭ ) 'তুহ ফাৎ-উল্ মুওহা- 
হিদিন'-এ ব্যক্ত ধর্মবিষয়ক সিদ্ধান্ত ৪৮- 

৫-৬ - 



৫৫* ৬২, ১০৫-০৬, ৩৭৯ ইসলামের 

আলোচনা ও প্রভাব ৫৭-৫৯১, ৩৩২- 

৩৪; শান্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদের ভিত্তি- 

ইউরোপীয় যুক্তিবাদী চিন্তার সঙ্গে পরি- 
চয় ৫৯-৬৩১ হিন্দুশান্ত্রপ্রামাণাবিচার 
৬৩-৬৫, ১৯৮-১৩, ১৬২-৭০ ; খ্রীস্টীয় 
বিতর্ক ৬৫-৭০, ২৩০-৩৫, ৩৩৪) ৩৭৯; 

মৃতাজিলা ও নৈয়য়িক যুক্তিবাদ এবং 
লক্ ও হিউমের প্রভাব ৭৫-৮০ 7 শান্- 
বিচারের মানদগু-প্রাচীন টীকা ও 

ংগ্রহগ্রস্থে উদ্ধৃতি ৮০-৮১, ১১২-১৩, 

১৬৫-৬৬, ১৮২; উত্তরকালের উপর 

রামমোহনের শান্ত্রবিচারের প্রভাব ৮১- 

৮৩; ধর্মসংস্কারে বেদান্ত অবলম্বন ৮৯, 
৩৭১-৭৪ ; তত্বচিন্তারপে বেদাস্তের 
শ্রেষ্ঠতান্বীকার-আমহাস্টকে লিখিত 
পত্রের তাত্পর্য-বেদীস্ত-বিদ্যালয় স্থাপন 

৮৯-৯৫ 7; সমকালীন বাঙ্লায় বেদাস্ত- 
চার অবস্থা ৯৫-১০১; রামমোহন 

ও শংকর ১১৮-২৬, ৩৭৩-৭৪ $ অন্নালা- 

শ্রমের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী ১২৩-২৯ 
মায়াতত্ববিচার ১২৯-৩২, ১৮৪-৮৫) 

ব্রদ্মোপাসনার গুরুত্ব ১৩২-৩৫,১৮৫-৮৬ 

৩৭১-৭৮ ) ব্রদ্মবাদ ও সমাজকল্যাণ 

১৩৫-৩৬, ৩৭৪-৯৫, ৩৮৩ 5 পুরাঁণ- 

সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ট পরিচয় ১৬২) 

সাম্প্রদায়িক পুরাণতন্ত্রের সাক্ষ্য ও 
সিদ্ধান্তের বিরোধিতা ১৬৬-৭১, ১৮২ 3 

মহানির্বাণতনতম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যতি- 

ক্রম ১৮২-৮৪) কৃষ্ণের মানবিকতা 
সম্পর্কে ইঙ্গিত ১৯১-৭৩) শংকরপন্থী 

সন্ন্যাসীসম্প্রদ্দায়ের সঙ্ষে চৈতন্দেবের 

সম্পর্কবিষয়ে ইঙ্গিত ১৭৩-৭৪ ; রাধা- 

কষ্ণতত্বের নৈতিক কুফল সম্পর্কে 
ইঙ্গিত ১৭৫-৭৬) তান্ত্রিক সাহিত্যের 

সঙ্ষে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ১৭৭-৭৮) বাম- 
মোহনের বেদাস্তমতে অস্ত্রের প্রভাব 

১৩০-৩২, ১০৪১ .৮৪-৯০ ) বামমোহন 

ও তন্বসাধনা ১৯০-৯১) বামযোহনের 

ভারতীয় বিদ্যাচর্চার স্বকীয়তা ২২৩. 
২৭; ফোর্ট, উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে 

যোগ ২২৭-৩০ শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট, 
মিশনারীদের সঙ্গে যোগ ও গ্রীষ্টধর্ম- 

সংক্রান্ত গবেষণা ২৩০-৩৫) রামমোহন, 

উইলিয়ম জোন্স, ও কোলক্রক ২৩- 

৪০, ২৬৩-৭' 3 রয়্যাল এসিয়াটিক 

সোসাইটির সদস্য ২৪১-৪২ ) বাম- 

মোহন ও হোরেস হেম্যান উইলসন 

২৪২-৪৫, ২৫৬-৫৯) ২৬২-৬৪, ২৭০, 

২৭২, ২৭৬-৭৭) ফ্রান্সে খ্যাতি- 

বিস্তার ২৪৬-৫০; জার্মানী ও হল্যাণ্ডে 

গ্রন্থপরিচিতি ২৫০-৫১) বামমোহন 

অধীত এঁতিহাসিক সাহিত্য ২৫১-৫৩; 

রামমোহন, এলফিন্স্টোন, বেল্নস ও 
হটন ২৫২-৫৪ ; রামমোহন ও কলি- 

কাতাস্থ এসিয়াটিক মোসাইটি ২৫৫- 

৫৯; প্রাচ্যবিষ্ভা গবেষণাক্ষেত্রে রাম- 
মোহনের গুরুত্ব ২৫৯-৬৩ বামমোহন 

* ৬৪৩ 



সম্পর্কে ডেভিড কফ ২৬৩-৯০) 

রামমোহনের ধর্মবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক 

প্রেরণা ৩১৫-১৯; ধর্মের সামাজিক 

রূপ সম্পর্কে সচেতনতা ৩১৯-২২, ৩৪৯, 

৩৭৪-৭৫ 7 সমকালীন সমাজে শ্রেণী- 
পরিবর্তন সম্পর্কে চেতনা ৩২২-২৮; 

সংস্কারপন্ধতিতে বিশ্তুদ্ধীকরণ ও নবী- 
করণ প্রক্রিয়াছয়ের সমাবেশ ৩৩০- 

৩৪) ধর্ম ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে 

পশ্চাদবলোকনপদ্ধতি ও পরম্পরাঁগত 

এঁতিহোর গুরুত্ব ৩৩৫-৪০; সামাঁজিক 
পরিবর্তনের ভিত্তি লোকশিক্ষা ৩৪*- 

৪২ ) বিশেষ ক্ষেত্রে আইন-গ্রয়োগের 

আবশ্ঠকতা শ্বীকার-সতীদাহ ৩৪২-৪৭, 
৩৮৩, ৩৯৭ 7 রামমোহনের নীতিদর্শন 

রামমোহন ও বেস্থাম ৩৪৭-৬৫) 

মৌলিক ন্বাধীনতাবোধ ৩৬৫-৭* ; 

ধর্মবিষয়ক চিন্তা-ধর্মসংস্থাগঠনের আদর্শ 

ও পদ্ধতি-অসম্প্রদায়িকতা ও বিশ্ব- 

জনীনতা ৩৭৯-৮৬ তুলনামূলক ধর্ম- 

তত্বের ভারতীয় প্রেক্ষাপট ১০-১১, 
১৮৮-৮৯, ৩৮০-৮৩ 3 রামমোহন ও 

সমাজতত্ত্বাদ - ববার্ট ওয়েনের সঙ্গে 

যোগাযোগ ১৬,৩৮৩-৯৬ ; ভিরোজিওর 

লঙ্গে যোগাযোগ-মতাদর্শের সাদৃশ্য ও 
পার্থক্য ৪৩২-৪১) রামমোহন ও 

রসিককৃষ্ণজ মল্লিক ৪৪১-৪৫ 3 তারাটাদ 

চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব ৪৪৫-৪৬) 

কষ্খমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪৬-৫৩ রর 

৬৪৪ 

শিবচন্ত্র দেব ৪৫০-৫১; প্যারীচীদ 

মিত্র ৪৫১-৫২) রাঁমতহ্ছ লাহিড়ী 
৪৫৪-৫৪) দক্ষিণাযঞ্জন মুখোপাধ্যায় 

৪৫৩-৫৫ ; বামগোপাল ঘোষ ৪৫৫- 

৫৭) যোগেশচন্দ্র বাগল, ডেভিড কফ 

ও তবতোষ দত্ত কৃত সিদ্ধান্তের 
সমালোচনা ৪৬৭-৭৪ ) রামমোহনপন্থী 

ও ডিরোজিওপস্থীগণের ক্রমবর্ধমান 
সহযোগিতা-দ্বারকানাথ ঠাকুর-_বেঙ্গল 

ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটি - ব্রিটিশ 
ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন-তত্ববোধিনী 
সভা ৪৭৪-৮১ হিন্দু থিওফিলান- 

থোপিক সোসাইটি ও সমাজোন্নতি- 

বিধায়িনী স্ুহৃদ-মমিতি 

অভ্রাস্ত শান্ত্র বর্জনে বামমোহনপন্থী ও 
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